Zápis z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 4.března 2015
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 7

Zahájení jednání a organizační záležitosti

1. Zahájení:
Schůzi Komise pro místní část Mniší zahájil pan Václav Lichnovský – předseda komise, který
rovněž schůzi řídil. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů komise,
jednání je tedy usnášení schopné, když zároveň sdělil jména přítomných, a to takto:

2. Přítomni členové komise: dle prezenční listiny

3. Nepřítomní členové komise: 1

4. Přizváni hosté: Stanislav Šimíček – místostarosta
František Merta – předseda Osvětové besedy

5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým pořadem jednání s tím, že se
doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného pořadu jednání v tomto znění:

PROGRAM:
1. Úvod, zahájení, schválení programu
2. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 819/5 v k.ú. Mniší
3. Vyjádření k prodeji pozemku p.č.st. 832/4 v k.ú. Mniší
4. Vyjádření k ukončení činnosti předsedy Osvětové besedy a návrh nového předsedy
5. Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.
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2. Vyjádření k žádosti o prodeji pozemku

Město Kopřivnice zastoupené odborem rozvoje města žádá komisi o vyjádření k prodeji části
pozemku p.č. 819/5 v k.ú. Mniší. Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemek ve vlastnictví
paní Maliníkové p.č. 115/12 v k.ú. Mniší. Důvodem odkoupení předmětné části pozemku je
potřebnost vybudování nájezdové rampy pro invalidní vozík. V současné době má Město
uzavřenou s paní Maliníkovou smlouvu o výpůjčce k části pozemku p.č. 819/5 v k.ú. Mniší,
která zahrnuje i požadovanou část předmětného pozemku.

Komise po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. st.819/5 v k.ú. Mniší

3. Vyjádření k žádosti o prodeji pozemku
Město Kopřivnice zastoupené odborem rozvoje města žádá komisi o vyjádření k prodeji
pozemku p.č. 832/4 o výměře 20m2 odděleného na základě geometrického plánu z pozemku p.č.
832/1 ve vlastnictví města Kopřivnice v k.ú. Mniší. Pozemek se nachází v lokalitě „Pod
Kazničovem – Vodojemem“ vedle RD pana Myšáka.
Komise po projednání
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č..832/4 v k.ú. Mniší do vyřešení uvedených skutečností:
Po prodeji pozemku p.č. 832/4 o výměře 20m2 by nejužší část mezi pozemky p.č.832/4 a
p.č.352/1 v k.ú. Mniší ve vlastnictví Čecha Jana a Čechové Anny činila cca 1÷1,5m tím by
neplnila funkci přístupové cesty k ostatním parcelám. Komise pro místní část Mniší požaduje
informaci jakým způsobem je popřípadě bude řešena přístupová cesta (místní komunikace)
k ostatním parcelám, když uvedená místní komunikace se nachází na pozemku p.č. 352/1 v k.ú.
Mniší ve vlastnictví Čecha Jana a Čechové Anny a v současné době není na této parcele zřízeno
věcné břemeno pro účely komunikace.

4. Vyjádření k ukončení činnosti předsedy Osvětové besedy a návrh nového předsedy
Pan František Merta – informoval Komisi pro místní část Mniší o žádosti ukončení své funkce
předsedy Osvětové besedy, a to z osobních a zdravotních důvodu. Na základě členů Osvětové
besedy doporučuje do funkce pana Ing. Radima Pištěláka. Komise uvedený návrh přijímá.
Členové Komise pro místní část Mniší po projednání
1. navrhují
1.1 předsedou Osvětové besedy pana Ing. Radima Pištěláka
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5. Různé
a) místostarosta p. Stanislav Šimíček - informoval o rozpočtových opatření zařazených do
rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2015
- výkup pozemků pro chodníky Mniší
- chodník Mniší II. etapa
- oprava mostu M1
- rekonstrukce schodišť II. etapa – hřbitov
- zatrubnění kanalizace mezi č. p. 164-112
- příspěvek na opravu kaple
-

dále informoval o podpoře vybudování ochranné zástěny v areálu hřiště v Mniší
ochraňující nemovitosti a místní komunikaci při plnění disciplíny požární útok a o
podpoře týkající se příslibu finanční podpory ve výši 50 000,-Kč na pořádaní akce
„ 2 ročníku Letních slavností v Mniším“, které se budou konat dne 15.8.2015

Komise pro místní část Mniší:
b) žádá město Kopřivnice o zahájení jednání o odstranění smrku na pozemku p.č. 806/4 ve
vlastnictví Štěpána Miroslava v k.ú. Mniší., který brání ve výhledu v křižovatce u
zastávky v Mniší střed ve směru od obce Hukvaldy a tím snižuje bezpečnost uvedené
křižovatky. Pán Štěpán Miroslav (tel. 605 231 496) souhlasí s odstraněním uvedeného
stromu. Komise požaduje odstranění uvedeného stromu.
c) žádá město Kopřivnice odbor životního prostředí o vydání povolení a pokácení topolů za
vybudovaným víceúčelovým hřištěm na pozemku p.č. 405/2 v k.ú. Mniší ve vlastnictví
města Kopřivnice. Komise požaduje pokácení uvedených topolů.
d) žádá město Kopřivnice o sdělení, zda-li úpravy pozemku nad opěrnou zdí nad chodníkem
na křižovatce Mniší střed jsou konečné, případně požaduje Město Kopřivnice uvedené
prostory upravit (utržené folie).
e) žádá město Kopřivnice a požaduje zařazení vypracování studie rekonstrukce Kulturního
domu a využití venkovního prostranství u KD Mniší do akčního plánu rozvoje města
Kopřivnice pro rok 2015 a následnou realizací v dalším období, která byla žádána již
v zápisech místní komise a požadavcích do rozpočtu od roku 2012 (výměna vstupních
dveří a oken, rekonstrukce podlahy v sále, rekonstrukce sociálního zařízení, zastřešení
terasy, zateplení budovy, vyasfaltování parkoviště, dětský koutek, lavičky, zeleň).
f) žádá město Kopřivnice o informování komise o všech investičních akcí v místní části
Mniší a požaduje účast člena komise při jejich předávání.
g) paní Pištěláková – informovala o opravě mostu u autobusové zastávky Mniší střed, která
by se měla uskutečnit v letošním roce a realizovat by jej mělo ŘSD.
h) p. Holub - informoval o nutnosti vybudování chodníku k nově vybudovanému
víceúčelovému hřišti a také nespokojenosti občanů s parkovištěm u Kulturního domu,
které po zimě je ve stavu předcházející opravě.
i) Veřejné schůze v místních částech Vlčovice, Mniší, Lubina se uskuteční 5-7.5. 2015 (dny
pro jednotlivé místní části nejsou ještě stanoveny).
j) Termín příští schůze komise 1.4.2015 v 18,00 hod..
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Závěr

Tímto byl program schůze Komise pro místní část Mniší vyčerpán.

Součástí zápisu jsou následující přílohy:
1. Prezenční listina ze schůze Komise pro místní část Mniší, konané dne 4.3.2015

předseda komise

ověřovatel
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