Zápis z 12. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 21.03.2022, kulturní dům Vlčovice, malý sál
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Ing. Radek Harabiš
Mgr. Dalibor Hipík
Hana Kutáčová
Václav Lys
Jan Reček
Miroslava Štěpánová
Radomír Zátopek

-

předseda výboru
členka výboru
člen výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru

Omluveni:
Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Hosté:

Mgr. René Lakomý

-

garant za MČ Vlčovice

Jednání Výboru pro místní část Vlčovice (dále jen „Výboru“) zahájil předseda, Ing. Radim Hyvnar,
přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 z 11 zvolených členů Výboru a jednání Výboru je
tedy usnášeníschopné. Následovalo zvolení zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne
jednání Výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Ing. Radim Hyvnar
Výsledek hlasování: 8-0-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl zvolen Ing. Radim Hyvnar
Dále předseda Výboru představil navržený program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Různé
3) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Různé
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že Zastupitelstvo města
Kopřivnice vydalo obecně závaznou vyhlášku města o nočním klidu v původně navrhovaném znění,
tedy bez zapracování připomínek zaslaných ze strany Výboru. Předseda dodal, že starosta města
Ing. Miroslav Kopečný na zasedání zastupitelstva města 3.3.2022 řekl, že připomínky Výboru
budou zapracovány do návrhu nového znění vyhlášky, které bude předloženo na příštím zasedání
zastupitelstva města 28.4.2022, protože město chce, aby u návrhu vyhlášky se zapracovanými
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připomínkami Výboru ministerstvo posoudilo jeho shodu s platnou legislativou. A to přesto, že dle
vyjádření Mgr. Bc. Josefa Procházky, vedoucího oddělení právního MěÚ Kopřivnice, již město od
1.1.2022 nemá povinnost tuto dřívější zdržující legislativní proceduru absolvovat. Předseda
zakončil tím, že nevěří, že se tak na příštím zasedání zastupitelstva města 28.4.2022, kterého se ze
zdravotních důvodů nebude moci osobně účastnit, stane a že je velmi skeptický, že se tak vůbec
stane do konce tohoto volebního období zastupitelstva města.
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že se ze zdravotních
důvodů nebude moci zúčastnit letošního tradičního setkání vedení města Kopřivnice s občany MČ
Vlčovice, tzv. veřejné schůze, naplánované na pondělí 11. 4. 2022 od 17 hod. v KD Vlčovice, a
navrhl, aby Výbor pověřil některého člena, který bude při této příležitosti Výbor v předsednictvu
zastupovat.
Ing. Radek Harabiš na základě této výzvy navrhl Mgr. Dalibora Hipíka, který tuto nominaci
přijal a předseda tak nechal o tomto hlasovat.
Návrh: VMČ Vlčovice pověřuje svého člena Mgr. Dalibora Hipíka, aby na letošním tradičním
setkání vedení města Kopřivnice s občany MČ Vlčovice, tzv. veřejné schůzi, naplánované na
pondělí 11. 4. 2022 od 17 hod. v KD Vlčovice, zastupoval Výbor v předsednictvu místo předsedy
Výboru Ing Radima Hyvnara, který bude ze zdravotních důvodů nepřítomen.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že se ze zdravotních
důvodů rovněž neuskuteční dubnové jednání Výboru, které bylo naplánováno na 11.4.2022 po
skončení setkání vedení města Kopřivnice s občany MČ Vlčovice.
Mgr. René Lakomý informoval Výbor o stavu úkolů týkajících se MČ Vlčovice, které si vzal
za své. Rovněž informoval Výbor o některých akcích, které se teprve připravují a mohly by se týkat
i MČ Vlčovice.
Návrh: VMČ Vlčovice podporuje plán lepšího napojení místních částí Vlčovice a Mniší na
Větřkovickou přehradu formou cyklostezky; a doporučuje vedení její trasy odbočkou ze stávající
cyklostezky od odpočívky v dolní části Vlčovic poblíž č.p. 212, po levém břehu řeky Lubiny,
kterou by překračovala po lávce zbudované nejlépe v místě zvaném Skalka nebo o něco níže po
proudu řeky a za lávkou by pokračovala dále po účelové komunikaci směrem do Lubiny k č.p. 603
a odtud pak po místní komunikaci až k odbočce k Větřkovické přehradě. Toto vedení cyklostezky
by uvítali jak občané Vlčovic, kterým by se tím výrazně zkrátila cesta na přehradu, tak občané MČ
Mniší, kteří by se na přehradu dostali bez nutnosti namáhavé cesty do kopce kolem Kabuďova
vrchu a Velové. Velká část pozemků, po kterých by byla tato trasa cyklostezky vedena, je v majetku
města Kopřivnice a není v majetku žádné osoby, o které by bylo Výboru známo, že by městu
potřebnou část pozemku neprodala.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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3) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy Výboru a
garanta na příští jednání. To je naplánováno tradičně na pondělí 16. května 2022 od 18:00
v banketce KD Vlčovice.

………………………………………………
Zapsal: Ing. Radim Hyvnar

………..………………………………………..
Garant: Mgr. René Lakomý

…………………………………………………
Ověřovatel: Ing. Radek Harabiš
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