Zápis z 6. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 21.06.2021, komunitní centrum Vlčovjan
Přítomni:

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

-

předseda výboru
členka výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
členka výboru
člen 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 pan Ing. Radim Hyvnar
Dále předseda představil navržený program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Opětovné projednání možného prodeje částí pozemků města manželům Olejníčkovým
3) Různé
4) 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) VMČ Vlčovice projednala žádost Michaely Pěluchové, referentky OMM MěÚ Kopřivnice,
došlou 14.6.2021, o opětovné projednání možného prodeje části pozemku parc. č. 600/10 a
597/3 v k.ú. Vlčovice manželům Olejníčkovým. Z projednávání vzešly celkem 3 návrhy na
usnesení, o kterých nechal předseda výboru postupně hlasovat:
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Návrh usnesení č.1: VMČ Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 600/10 a 597/3 v k.ú. Vlčovice manželům Olejníčkovým.
Výsledek hlasování: 2-6-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení č.2: VMČ Vlčovice po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 600/10 a 597/3 v k.ú. Vlčovice manželům Olejníčkovým dle navrhované varianty 1,
zahrnující i odprodej průchodu kolem budovy bývalé masny žadatelům.
Výsledek hlasování: 5-3-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení č.3: VMČ Vlčovice po projednání souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 600/10 a 597/3 v k.ú. Vlčovice manželům Olejníčkovým dle navrhované varianty 2, tedy se
zachováním průchodu kolem budovy bývalé masny v majetku města Kopřivnice.
Výsledek hlasování: 3-2-4 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh nebyl přijat.
Protože ze tří věcných návrhů na usnesení vzešlých z projednávání tohoto bodu nebyl přijat
ani jeden a členové výboru požadovali podrobnější informace o budoucích záměrech
žadatelů týkajících se dotčených pozemků, nejlépe formou případné vizualizace či projektu,
formuloval předseda výboru na žádost členů procedurální návrh, o kterém nechal hlasovat:
Návrh usnesení: VMČ Vlčovice odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku parc.
č. 600/10 a 597/3 v k.ú. Vlčovice, které jsou ve vlastnictví města Kopřivnice, manželům
Olejníčkovým na příští jednání VMČ Vlčovice, na kterém bude tato záležitost se žadateli
osobně projednána.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
3) Různé
3.1. Garant za MČ Vlčovice Mgr. René Lakomý informoval výbor o tom, že termín jednání
zástupců výboru s vedoucími OMM, ORM a OŽP na MěÚ Kopřivnice k projednání slíbených
investic, které se dlouhodobě vyskytují v seznamu prioritních požadavků na investice
vzešlých z MČ Vlčovice, které ale doposud stále nebyly realizovány, původně plánovaný na
středu 9. června 2021, byl nově stanoven na středu 30. června 2021.
3.2. Garant za MČ Vlčovice Mgr. René Lakomý informoval výbor o tom, že jednání o svěření
Mlýnského náhonu do správy společnosti SLUMEKO narazily na vysoké finanční požadavky ze
strany společnosti SLUMEKO, jednak za vykonávání této služby a jednak na konkrétní nutné
investice ze strany města, kterými si společnost SLUMEKO převzetí Mlýnského náhonu do
své správy podmínila.
3.3. Garant za MČ Vlčovice Mgr. René Lakomý informoval výbor o tom, že termín tradičního
setkání občanů MČ Vlčovice s vedením města Kopřivnice v KD Vlčovice byl stanoven na
pondělí 18. října 2021 v 17 hodin.
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3.4. Předseda výboru informoval výbor o proběhlém sběru žádostí o vyasfaltování sjezdů
k pozemkům jednotlivých žadatelů z místních komunikací, jejichž povrch bude po
vybudování kanalizace celoplošně opravován, o průběhu posouzení nároku na bezplatné
zhotovení a o vyčíslení nákladů, které by museli žadatelé uhradit, pokud bylo posouzením
rozhodnuto o tom, že nemají nárok na bezplatné zhotovení sjezdu v plném rozsahu, a taky o
tom, kolik žadatelů o zhotovení sjezdu ke svému pozemku nakonec, po sdělení finančních
nákladů, které by šly za nimi jako žadateli, zůstalo. Předseda výboru rovněž informoval členy
výboru, že o vyasfaltování sjezdů požádali ještě další čtyři žadatelé, přičemž jedna žádost
přišla po termínu ukončení příjmu žádostí a u třech zbývajících žadatelů nejde o sjezd
z opravované místní komunikace, nýbrž o sjezd z hlavní silnice I/58, takže do seznamu
žadatelů, který předseda zpracovával a odesílal Ing. Pavlíně Gajduškové a panu Marku
Holušovi tito žadatelé nebyli zařazeni. Garant za MČ Vlčovice Mgr. René Lakomý dal pokyn
k dodatečnému dopsání těchto čtyř žadatelů na konec seznamu a k zaslání doplněného
seznamu Ing. Pavlíně Gajduškové a panu Marku Holušovi k posouzení případného nároku na
bezplatnou opravu sjezdu či k vyčíslení nákladů na zhotovení sjezdu pro žadatele, aby s nimi
poté město mohlo uzavřít příslušnou smlouvu.

4) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy
Výboru a garanta na příští jednání. To je naplánováno na pondělí 30.8.2021 od 18:00 hod.
v kulturním domě ve Vlčovicích (malý sál).

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

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

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