MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 15. 5. 2019
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Bc. Adam Hanus, Stanislav Šimíček, Ing. Jana
Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Jaroslav Jiřík,
Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Ing. Markéta Kvitová, Ing.
Pavlína Tobiášová, DiS., Ing. Radek Harabiš, Bc. Jana Hromočuková, Jan
Müller, Ing. Jan Bittner, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Dagmar
Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Václav Lichnovský, Hana Hrnčárková,
Anna Čechová, Svatopluk Holub, Ludmila Jalůvková, Ing. Radomíra
Michálková, Jana Gaubová, Jiří Kabuďa

Přítomno cca 63* občanů
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města.
Program:
1. Představení členů Komise rady města pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2018-19 a informace
o akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Úvod – Barbora Sopuchová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 – přivítala
přítomné a představila zástupce města.
Václav Lichnovský, předseda místní komise, přivítal vedení města a představil členy komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné za nové vedení na první veřejném setkání.
Jsme půl roku po začátku nového volebního období. Představil místostarostu Adama Hanuse,
garanta místní části Mniší. Starosta přiblížil garance jednotlivých místostarostů. Představil
novou tajemnici MÚ Ing. Janu Klímovou. Připravili jsme prezentaci toho, co se realizovalo
vloni a co se plánuje v letošním roce. Věřím, že se dozvíte vše, co vás zajímá. Jsme připraveni
zodpovědět vaše dotazy. Je pořizován zápis, dohodli jsme se, že zápisy budou zveřejněny na
webu města a ve vývěsce místní komise, aby se s ním mohli seznámit i ti, kteří nemají internet.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Odbor rozvoje města
Rozpočet – zhodnocení roku 2018
• Infrastruktura
o Hřbitov – přístup k urnovým hrobům
o ZŠ Mniší – oprava ČOV
o KD Mniší – výměna oken – PD
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší – PD
o Varovný a monitorovací systém 4 hlásiče
o ZŠ – jazyková učebna (s dotací IROP)
o Demolice stodoly
o Oprava MK u č. p. 232, 390
o Další podporované aktivity
o příspěvek ZŠ a MŠ
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC, SDH)
o celkem
Rozpočet - plán r. 2019
• Infrastruktura
o Hřbitov – přístup k urnovým hrobům
o KD Mniší – výměna oken – R
o Most M1 – úprava PD + R
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
• Další podporované aktivity
o příspěvek ZŠ a MŠ
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC, SDH)
• celkem

96,0 tis. Kč
51,0 tis. Kč
96,0 tis. Kč
1 994,0 tis. Kč
148,0 tis. Kč
1 728,0 tis. Kč
296,0 tis. Kč
375,0 tis. Kč
1 351,0 tis. Kč
418,0 tis. Kč
99,0 tis. Kč
164,0 tis. Kč
6 816,0 tis. Kč

550,0 tis. Kč
1 635,0 tis. Kč
2 500,0 tis. Kč
50 100,0 tis. Kč
1 249,0 tis. Kč
454,0 tis. Kč
102,0 tis. Kč
164,0 tis. Kč
56 754,0 tis. Kč

Odkanalizováni MČ Vlčovice - Mniší
Předpokládaný harmonogram
• žádost o dotaci
schváleno
• výběr
TDI a BOZP ČECH-ENGINEERING, a. s.
• VŘ na dodavatele
06/2019 – 10/2019
• fyzická realizace
11/2019 – 12/2021
• zkušební provoz
01-06/2022
• kolaudace
07-08/2022
• ostrý provoz
09/2022
Samostatné projednání proběhne, až bude známa realizační firma. Začátek realizace stavby je
plánován ve Vlčovicích, pak Mniší.
Akční plán 2019 - 2020
o Přemístění DS Kopretina (ul. Francouzská) a vznik sociálně terapeutických dílen (ul.
Školní)
o Rekonstrukce centra města
o Rekonstrukce budov ZŠ a MŠ
(elektroinstalace, sociální zařízení, učebny…)

2/6

Odbor rozvoje města
o
o
o

Realizace cyklostezky Kopřivnice - Závišice
Příprava cyklostezky Vlčovice – Lichnov
Příspěvek ke kotlíkové dotaci pouze 5 tis. Kč pro každého úspěšného žadatele o dotaci
• 3. výzva – od 13.5.2019 – elektronická žádost
• výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel
• www.lokalni-topeniste.cz

KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
o 500 tis. Kč
o rozdělení financí rozhodnou občané
o předkládání návrhů – 14. červen
• návrh na projekt – osoba starší 18 let
• podpořen min. 10 obyvateli starších 15 let
• investiční akce realizovaná na pozemcích města
o posouzení návrhů – červen - září
o veřejná prezentace návrhů – 27. září
o hlasování o návrzích – 10. říjen - 7. listopad
• elektronická anketa – web, mobil
Podrobné informace jsou na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-pravidlakoprivnice – odkaz přímo z hlavní stránky webu
Hlášení závad – elektronicky přes web města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlasenizavad-koprivnice
Další akce
• Kopřivnické dny techniky
o 8.-9.6.2018 polygon Tatry
o 8. 6. od 9 do 15 hodin bude otevřena montážní linka Tatry
• Aktivní senior – aktivity pro seniory
o celoroční program
• Někdo ven? - prázdninový program pro děti
o červenec/srpen 2019
Barbora Sopuchová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi a připomněla
pravidla diskuze.
J. J. – vloni v druhé polovině října byla opravena komunikace na Velové, která se moc nezdařila.
Po zimě bude stav komunikace ještě v horším stavu, než byla před opravou. Jak to bude město
řešit?
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – oprava byla provedena nízkonákladovým
způsobem. Po komunikaci jezdí těžká zemědělská technika. Reklamovali jsme, ale reklamaci
dodavatel neuznal. Bude vyvolané další jednání a dohodneme se na opravě.
S. B. – proč nebyla uznána reklamace? Vysvětlete to blíže.

3/6

Odbor rozvoje města
Ing. Žák – komunikace je v dobrém stavu, kde nejsou boční sjezdy na pole. Tam, kde sjíždí a
vyjíždí na pole traktory, těžká technika, nebo se otáčí, je kamení vyškubané. Dodavatelská
firma má fotodokumentaci.
S. B. – kanalizace – platí dokumentace, která byla s námi sepsána? Bude se provádět kanalizace
tak, jak to bylo v plánu? Jak to bude?
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – Jak to bylo vyprojektováno, tak to bude
realizováno. V Mniší si navíc budování kanalizace vyžádá přeložku vodovodního řadu. Tu
bude realizovat SmVaK. Bude se to realizovat souběžně. SmVaK navíc chystá v příštím roce
i velkou rekonstrukci vodojemu.
Starosta – my chystáme veřejnou schůzi, kde představíme zhotovitele i projektovou část.
Zhotovitel bude mít za úkol informovat včas o chystaných akcích. My také budeme průběžně
informovat. Komunikace Velová není pro běžné ježdění, farmu nemůžeme nijak omezit.
Pokud tam bude jezdit těžká technika, nebude provedená celková oprava.
M. K. – od traktorů to není. Ty samé díry jsou i na jiném úseku, kde se vloni cesta opravovala
stejným způsobem.
M. M. – co bude s místní restaurací? Je od Velikonoc uzavřena.
Ing. Žák – stav je takový – nájemce, na kterého byla na začátku chvála a měl i dobré reference,
postupně zhoršoval úroveň služeb a nakonec přestal platit nájem. Byly problémy i s úklidem,
proto jsme mu dali výpověď. Informovali jsme i místní komisi. Hledáme nového nájemce,
nabídka je zveřejněna.
Starosta – zapomněl jsem představit ředitele KTK Ing. Jana Bittnera. Uvažujeme, že současně
s vybudováním kanalizačního řádu, položíme chráničky pro optický kabel.
Ing. Bittner, jednatel Kabelové televize Kopřivnice – Rada města v roce 2017 rozhodla, že jako
první etapa rozšiřování optické sítě mimo panelákovou a bytovou zástavbu v Kopřivnici budou
realizovány okrajové části města Kopřivnice. V současnosti probíhá zpracování projektové
dokumentace této první etapy. V souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizace v místních
částech Vlčovice – Mniší analyzujeme možnost přípolože optické infrastruktury k této liniové
stavbě. Na základě výsledku této analýzy je možné, že bude tato místní část realizována ještě
dříve, než okrajové části Kopřivnice. O realizaci rozhoduje i zájem o napojení. Valná hromada
rozhodne, jak to dopadne. Tady v Mniší musíme jednat nejen s realizační firmou, která bude
provádět kanalizaci, ale i s SmVaKem.
Starosta – podle zájmu bude rozhodnuto o tom, zda se bude akce realizovat. Je to i o spoluúčasti
napojených domácností.
M. S. – splašková kanalizace se bude realizovat na Pružinkách?
Starosta – Pružinky patří k lokalitám, kde vybudování kanalizace ekonomicky nevycházelo,
takových lokalit je v Mniší a ve Vlčovicích více.
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M. Š. – vloni se jela rallye. Větší část cesty opravil realizátor rallye, část město a co bude se
zbytkem dlouhým cca 200 metrů? Bezpečnost silničního provozu – křižovatka u Slováků,
horní kolonie a na Pružiny. Problém na komunikaci z Mniší do Měrkovic, špatný rozhled.
Mělo by se dát zrcadlo. Směr Pružiny, je nová výstavba. Cesta je úzká, auta se nevyhnou. Co
s tím, jak to řešit?
Místostarosta Stanislav Šimíček – ohledně zrcadla děkujeme za podnět a tuto záležitost
probereme v dopravní komisi.
Ing. Žák – mám pocit, že se cesta opravovala po hranici Mniší. Podívám se na to. Komunikace na
Měrkovice – nemůžu dát žádnou pozitivní informaci. Jednali jsme s vlastníky. Podařilo se nám
vykoupit pouze pozemky pod komunikací. Pro vyhýbání se dá využít sjezd k domům jako
výhybna.
H. F. – u pomníku padlých je zídka, která se rozpadá. Je to u školy. Opraví se to?
Starosta – na městě je jeden referent, pan Bartošák, který má na starosti pomníky a hroby padlých,
přijede se podívat a řekne, jak se s tím naloží.
M. S. – kotlíková dotace. Bude město pro občany poskytovat bezúročnou půjčku.
Starosta – nebude. Moravskoslezský kraj pustil do médií informace, že ji města mohou
poskytovat, ale Kopřivnice k tomu nepřistoupila. Máme špatnou zkušenost s jejich vymáháním
z minulosti.
Starosta – bude v červnu schvalován nový územní plán. Je tady vedoucí stavebního řadu,
územního plánování a památkové péče, můžete se jí zeptat na to, co vás zajímá.
P. Š. – každý rok se řeší výstavba chodníků. Jak to bude letos?
Mgr. Štěpán – chodníky budou budovány až po vybudování kanalizace.
P. T. – uvažuje město o omezení používání pyrotechniky?
Starosta – zatím ne. Nechceme ani rušit novoroční ohňostroj. Nemáme stížnosti na pyrotechniku,
že by se v Kopřivnici používala celý rok.
Bc. Adam Hanus, místostarosta – o problematice používání zábavné pyrotechniky jsme se bavili.
Ohňová show i laserová je dražší než ohňostroj. Jsem pověřen řízením městské policie. Město
má schválenou vyhlášku, která stanovuje noční klid od 22. hodiny. Městští strážníci nemohou
být všude. Řešení zatím není.
P. T. – není tak pravda, že se pyrotechnika používá kolem silvestra a Nového roku. Mohla by
vzniknout vyhláška, která by to omezila?
Místostarosta Hanus – vyhláška je platná. Pyrotechniku je možné používat po 22. hodině pouze
na silvestra a Nový rok.
M. M. – je plánovaná rekonstrukce mostku. Můžete říct něco blíže?
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Ing. Žák – narazili jsme na problémy se správcem toku. Podmínky dal na 160letou vodu. Dohodli
jsme se a nyní potřebujeme doprojektovat plyn. Letos bychom chtěli vysoutěžit dodavatele a
pokud budou dobré klimatické podmínky, začneme letos. Jinak v příštím roce. Přístupovou
cesta po dobu realizace stavby budeme řešit s dodavatelem.
V. Lichnovský – pro letošní rok je v plánu výměna oken v kulturním domě a přístřešek. Úprava
hřbitova a přístupová cesta, která se má realizovat.
Místostarosta Hanus – se Slumekem řešíme veřejné osvětlení u některých rodinných domů,
řešíme kontejnerové stání – bavíme se o pořízení fotopastí z důvodu vzniku nelegální skládky.
Starosta – Ještě Vás budu informovat, co dalšího se chystá ve městě. Ředitelství silnic a dálnic od
loňska projektuje obchvat Vlčovic. Připravuje se projektová dokumentace a možná za 10 let
se bude realizovat. Stavební příprava a výkupy pozemků jsou zdlouhavé. Podařilo se nám také
prodat skoro poslední pozemky v průmyslové zóně. Společnost Brose bude budovat velké
záchytné parkoviště pro své zaměstnance a kamiony. Na stávajícím parkovišti bude stát nová
administrativní budova pro 200 konstruktérů. V průmyslové zóně bude od příštího roku firma
Remoska, která se přestěhuje z Frenštátu a vybuduje nový provoz. Dále - na posledním jednání
zastupitelstva jsme schválili memorandum s Hasičským záchranným sborem a naproti Dury
vyroste Integrované výjezdové centrum hasičů a záchranky. Investorem bude Hasičských
záchranný sbor, město poskytne pozemky. Areál budou moci k výcviku využívat i dobrovolní
hasiči. V Kopřivnici se připravuje rekonstrukce letního stadionu. S žádostí o dotaci uspěl
Atletický klub EZ Kopřivnice. Stavět se bude letos a příští rok, stadion budou moci využívat
atleti, fotbalisté i plochodrážníci.
Ing. Žák – Důležitá informace. Bude se opravovat páteřní chodník na hřbitově, který je
v havarijním stavu. Pokud rada města schválí 21. května rozpočtové opatření, začne oprava
1. června a dokončena bude do konce srpna.
Starosta – poděkoval za účast. To, že nejsou dotazy, svědčí o tom, že zde nemáme velké problémy.
Od příštího roku nás čeká vybudování splaškové kanalizace. Chtěl bych požádat o vstřícnost
a součinnost, aby realizace probíhala bez potíží. Budou tu i každý týden zástupci radnice, aby
nedocházelo ke kolizím. Bude to velká zátěž hlavně od mostu od Lubiny až po vodojem. Dnes
jsou dva vodovodní řady, které SmVaK vymění za jeden, aby se mohlo položit kanalizační
potrubí. Přeji, aby v Mniší proběhlo vše, jak je naplánováno. Pokud neuspějete se svými
záležitostmi na úřadě, obracejte se na místní komisi. Jejím členům přeji, ať se jim práce daří.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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