Zápis z 2. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 15.02.2021 Kulturní dům Vlčovice (malý sál)
Přítomni:

Renata Gelnarová - člen výboru
Ing. Radek Harabiš - člen výboru
Mgr. Dalibor Hipík - člen výboru
Ing. Radim Hyvnar - člen výboru
Václav Lys - člen výboru
Lubomír Polášek - člen výboru
Jan Reček - člen výboru
Miroslava Štěpánová - člen výboru
Jan Vrubel - člen výboru
Radomír Zátopek - člen výboru

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

Mgr. René Lakomý - garant
Hana Kutáčová

Jednání Výboru pro místní část Vlčovice (dále jen „výboru“) zahájil pan místostarosta a
zároveň garant pro místní část Vlčovice, Mgr. René Lakomý, přivítal přítomné, konstatoval,
že je přítomno všech 10 zvolených členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději
do 15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Ing. Radim Hyvnar
Výsledek hlasování: 9-0-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Radim Hyvnar
Jednání výboru byla přítomna paní Hana Kutáčová, navrhovaná jako 11 člen výboru. O účasti
přizvaných hostů na jednání výboru rozhodují dle platného statutu členové výboru
hlasováním.
Návrh: Paní Hana Kutáčová se účastní jednání Výboru pro místní část Vlčovice.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Paní Hana Kutáčová se účastní jednání Výboru pro místní část Vlčovice.
Dále Mgr. René Lakomý představil navržený program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Předání jmenovacího dekretu
3) Informace z jednání s vedoucími odborů OMM, ORM a OŽP dne 10.2.2021
4) Různé
5) Závěr
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
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Projednání dílčích bodů programu:
2) Předání jmenovacího dekretu
Pan Mgr. René Lakomý přivítal mezi členy výboru pana Jana Vrubela, který se prvního
jednání výboru neúčastnil a předal mu jmenovací dekret a požádal jej o podpis souhlasného
prohlášení s volbou člena výboru.
3) Informace z jednání s vedoucími odborů OMM, ORM a OŽP dne 10.2.2021
Pan Mgr. René Lakomý informoval členy výboru o schůzce s vedoucími odborů MěÚ
Kopřivnice, konkrétně s vedoucím OMM Ing. Kamilem Žákem, vedoucím ORM Mgr. Jiřím
Štěpánem, vedoucím OŽP Ing. Hynkem Rulíškem a paní Lucií Kubalcovou, DiS., vedoucí
oddělení technické ochrany životního prostředí, která proběhla dne 10.2.2021 a které se za
výbor účastnil Ing. Radim Hyvnar, navržený na předsedu výboru pro místní část Vlčovice, a
poté mu Mgr. René Lakomý předal slovo. Radim Hyvnar následně informoval členy výboru o
obsahu a závěrech tohoto společného jednání, včetně toho, že přítomným vedoucím sdělil,
jaké záležitosti členy výboru aktuálně nejvíce trápí, požádal je o pružnější spolupráci (ve
spolupráci s garantem), požádal všechny přítomné vedoucí, aby zasílali výboru pro místní
část Vlčovice veškeré záležitosti v gesci samosprávy, které se budou na městě řešit a budou
se týkat Vlčovic s výjimkou břemen, a to i tehdy, pokud k nim nebude ze strany orgánů města
požadováno vyjádření výboru – tedy zaslat výboru na vědomí. Rovněž se s nimi dohodl na
pravidelném konání těchto setkání dle aktuální potřeby.
Návrh: Výbor bere informace z jednání s vedoucími odborů OMM, ORM a OŽP konaného dne
10.2.2021 na vědomí.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Výbor bere informace z jednání s vedoucími odborů OMM, ORM a OŽP konaného dne
10.2.2021 na vědomí.
4) Různé
- přemístění kontejnerů na odpad ze stávajícího umístění před č. p. 244 na jiné
místo, konkrétně na křižovatku místních komunikací před č. p. 105, včetně zřízení
kontejnerového hnízda, tj. ohrazení prostoru kolem nich, je dle vyjádření OŽP
finančně příliš nákladná záležitost a proto ji nedoporučuje, místo toho navrhuje
úklid, častější vývoz a sledování, jak se projeví chystané vybavení jednotlivých
domácností nádobami na plastový odpad. Pokud by toto problém častého
nepořádku neřešilo, navrhuje výbor prosté přesunutí kontejnerů na odpad ze
stávajícího umístění před č. p. 244 na křižovatku místních komunikací před č. p.
105, bez zřízení kontejnerového hnízda, tj. bez nákladného ohrazení prostoru
kolem nich.
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
-

co se problémů se zimní údržbou komunikací a chodníků týká, mají se občané
obracet přímo na SLUMEKO a pokud není ze strany SLUMEKO v rozumné době
sjednána náprava, mají občané toto hlásit na MěÚ na správu komunálního
hospodářství, konkrétně Ing. Pavlíně Tobiášové, DiS.
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-

co se žádosti výboru o pozvání zástupce ŘSD kvůli problematice obchvatu Vlčovic
týká, je účast zástupce ŘSD na takovém jednání v této fázi projektu nereálná a to
nejen z důvodu toho, že pro ŘSD není výbor pro místní část Vlčovice a potažmo
ani město Kopřivnice jako takové partnerem k jednání.

-

žádost o doplnění 1 ks VO za KD (u č. p. 192) a 1 ks VO v lokalitě u č. p. 216-219
byla postoupena ke zpracování.

-

požadavek na nová parkovací místa (odstavné plochy) – dochází ke stále
častějšímu parkovaní vozidel v úzkých či nepřehledných místech, což zhoršuje
průjezdnost místních komunikací; po jejich zřízení zavést zóny zákazu stání ve
vytipovaných oblastech dle návrhu výboru – tento požadavek výboru ještě garant
na příslušných místech neprojednal.

-

o požadavku dřívější komise pro místní část Vlčovice na to, aby poplatky za
pronájem plochy pro stání kamionů v odstavném pruhu ulice „Ke Křížku“ podél
průmyslového parku připadly navíc pro potřeby místní části Vlčovice (např. na
opravu místních komunikací) údajně na městě nikdo nic neví – přestože je to
uvedeno v zápise z příslušného jednání dřívější místní komise.

-

k žádosti výboru o zřízení workoutového hřiště s celoročním provozem
umístěného v zahradě komunitního centra Vlčovjan Mgr. René Lakomý sdělil, že
navrhl do rozpočtu pořízení cvičebních prvků, z nichž část by měla být umístěna u
KD v Mniší a část právě v zahradě komunitního centra Vlčovjan.

5) Závěr
Jednání zakončil Mgr. René Lakomý a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat
dne 29.03.2021 v 18:00 hod. v Kulturním domě ve Vlčovicích, které by již měl standardně
svolávat a řídit nově zvolený předseda výboru.

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

………..………………………………………..
Mgr. René Lakomý

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