Zápis ze 16. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 29.08.2022, kulturní dům Vlčovice, klubovna
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
předseda výboru
(*)
Renata Gelnarová
členka výboru
Ing. Radek Harabiš
člen výboru
Mgr. Dalibor Hipík
člen výboru
Hana Kutáčová
členka výboru
Václav Lys
člen výboru
Jan Reček
člen výboru
Jan Vrubel
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 7 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: 6-0-1 (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) Žádost o projednání prodeje části pozemků parc. č. 884/9 a parc. č. 981/4 v k. ú. Vlčovice
3) Žádost o projednání prodeje části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Vlčovice za SG-VET
4) Návrhy Výboru na investice pro zařazení do návrhu rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023
5) Různé
6) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Vyjádření VMČ Vlčovice k žádosti o odkup částí pozemků parc. č. 884/9 a parc. č. 981/1
v k. ú. Vlčovice
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že obdržel žádost paní
Lenky Křístkové, referentky oddělení pozemků OMM, o vyjádření Výboru k žádosti pana Radka
Kahánka o odkoupení částí pozemků parc. č. 884/9 a parc. č. 981/4 v k. ú. Vlčovice. Zmiňované
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části pozemků se nacházejí připloceny k pozemkům ve vlastnictví pana Radka Kahánka a jsou jím
užívány. Jejich odprodej byl ze strany města panu Radku Kahánkovi přislíben výměnou za odprodej
jeho pozemku parc. č. 981/22 městu, který město potřebovalo pro možnost vybudování chodníku
směr Mniší.
VMČ Vlčovice po projednání souhlasí s prodejem částí pozemků parc. č. 884/9 a parc. č.
981/4 v k. ú. Vlčovice, oddělených dle geometrického plánu č. 943-13/2022, panu Radku
Kahánkovi.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
3) Vyjádření VMČ Vlčovice k žádosti o odkup části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Vlčovice za
SG-VET
Předseda Výboru Ing. Radim Hyvnar informoval členy Výboru o tom, že obdržel žádost paní
Blanky Dostálové, referentky oddělení pozemků OMM, o vyjádření Výboru k žádosti pana Milana
Gumana o odkoupení části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Vlčovice, kdy předmětná část pozemku
se nachází za firmou SG-VET č. p. 78 v horní části návsi. Předseda Výboru doplnil, že předmětná
část pozemku, kterou chce žadatel odkoupit, je shodná s částí pozemku, kterou Výbor již v roce
2021 vytipoval jako vhodnou ke zřízení odstavné plochy pro parkování osobních automobilů, které
jinak parkují na úzké místní komunikaci v horní části návsi, kde vytvářejí překážky bezpečného
užívání této místní komunikace.
VMČ Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem předmětné části pozemku parc. č. 923/1
v k. ú. Vlčovice panu Milanu Gumanovi, neboť má v blízké budoucnosti právě s předmětnou částí
pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Vlčovice jiný investiční záměr, který je ve veřejném zájmu.
Výsledek hlasování: 7-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
(*) Před projednáváním bodu 4) se dostavila na jednání VMČ Vlčovice paní Renata Gelnarová,
čímž počet přítomných členů VMČ Vlčovice stoupl na 8.
4) Návrhy Výboru na investice pro zařazení do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023
VMČ Vlčovice po projednání schvaluje seznam navrhovaných akcí stavebního charakteru
pro zařazení do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023, včetně určení jejich priorit.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
VMČ Vlčovice po projednání pověřuje předsedu VMČ Vlčovice zasláním seznamu
navrhovaných akcí stavebního charakteru, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, odboru majetku
města, aby mohly být zařazeny do návrhu rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023.
Výsledek hlasování: 8-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
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5) Různé
Garant za MČ Vlčovice MST René Lakomý sdělil Výboru, že město obdrželo žádost o
dotaci ve výši 50.000 Kč na provoz v souvislosti s růstem cen energií od provozovatele obchodu
s potravinami v Mniší, kam chodí nakupovat kromě občanů MČ Mniší rovněž občané z MČ
Vlčovice a vzhledem k argumentům žadatele, uvedeným v žádosti, by chtěl znát názor Výboru
k této věci.
Po bouřlivé diskusi nebyl ze strany členů Výboru z důvodu rozdílnosti názorů a nedostatku
informací formulován žádný návrh usnesení, o kterém by bylo možno hlasovat, proto se členové
Výboru dohodli, že k projednání této záležitosti se vrátí na svém příštím jednání, kdy už by mohli
snad mít k dispozici více informací.
6) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy
Výboru a garanta na poslední řádné jednání Výboru v tomto volebním období. To je naplánováno
tradičně na pondělí 12. září 2022 od 17:45 hod. a na pozvání předsedy spolku Vlčovjané se
uskuteční v budově komunitního centra Vlčovjan (č.p. 76).

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

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

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

Přílohy:
č. 1 – Návrhy VMČ Vlčovice do rozpočtu 2023
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