MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 16. 4. 2013
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Josef Jalůvka, Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Ing.
Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Mniší Ing. Jan Jalůvka a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. arch.
Milan Šmíd, Ing. Kamil Žák, Ing. Mgr. Lucie Petříčková, Miloš Sopuch, Jan
Müller (velitel městské policie), Ivana Rašková DiS., Filip Apjár, DiS.
(Slumeko), Ing. Vladimír Pustka (Slumeko), Mgr. Dana Hoďáková
(Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 52* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města.

Na úvod předseda Komise pro místní část Mniší Ing. Jan Jalůvka přivítal přítomné a představil
zástupce vedení města a členy komise.
Ing. Josef Jalůvka, starosta města, vyzval všechny přítomné k aktivní spolupráci
v nadcházejícím období, kdy bude probíhat aktualizace Strategického plánu města, protože
město Kopřivnice získalo na jeho aktualizaci dotaci z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Zároveň poděkoval za spolupráci
místní komisi, osvětové besedě a hasičům.
Ing. Miroslav Kopečný, garant místní části Mniší, připomněl významné projekty minulého roku,
které s v Mniší podařilo realizovat – např. rekonstrukce, spíše výstavba nové ZŠ, která byla
dokončena v srpnu a otevřena v září. Poděkoval všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
stavby, a zároveň vyslovil poděkování pracovníkům kulturního domu za poskytnutí „azylu“ pro
žáky. Další velkou akcí byla vloni příprava výstavba chodníku a řešení točny autobusů. Letos by
se mělo začít s realizací. Dále představil pracovníky radnice.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámila přítomné
s vyhodnocením Akčního plánu města Kopřivnice na léta 2012-2013 a s plánovanými akcemi
na rok 2013. Více informací na www.koprivnice.cz, RADNICE, DOKUMENTY
Ing. arch Milan Šmíd, architekt města, odprezentoval připravovaný projekt Cyklostezky
Z Poodří do Beskyd – úsek Lubina - Vlčovice a přípravu cyklostezky Ke Křížku.
Zároveň zopakoval informace k projektu výstavby chodníku v Mniší a ukázal konkrétní místa,
kudy by měl být chodník veden.
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Rašková – Úvodem byla krátce připomenuta pravidla diskuze.
Občan – Jak chcete řešit chodník kolem rodinného domu č. p. 74? Zasílal jsem dopis, nikdo
neodpověděl.
Šmíd – Jedná se o objekt, který tvoří dopravní závadu na komunikaci II. třídy. Tato překážka
není řešitelná ze strany města. Starosta města Kopřivnice požádal Moravskoslezský
kraj o pomoc a přišla odpověď, že z pozice kraje nebude v dohledné době řešena. Při
tvorbě plánu chodníku jsme museli přistoupit k jinému řešení. Chodník půjde na
druhou stranu komunikace. Musíme převést chodce na opačnou stranu k lávce.
Přechod – je odsouhlasen dopravním inspektorátem. Dokud objekt nebude vykoupen,
nemůžeme to řešit jinak. Přechod bude samozřejmě nasvětlen.
Starosta – Doplnil informaci - jako první krok jsme požádali o řešení Moravskoslezský kraj,
protože komunikace je v jeho vlastnictví. Bezpečnost je totiž prioritní. Náměstek nám
odpověděl, že z důvodu financí kraj nebude tuto komunikaci řešit. Město zkouší hledat
i jiné řešení. Pokud jde o dům, žádáme kraj o vyřešení situace a vykoupení domu.
Žádáme o zařazení do tzv. Bílé knihy. Víme, že jde o historickou záležitost, ale město
není schopno odkup či jiné řešení samo financovat.
Občan – Mám dotaz na pana Apjára. Jak to vypadá se zatrubněním potoka, na který jsem se
ptal již minulý rok?
Apjár – Předali jsme podnět městu. Technické řešení jsme navrhli, ale na řešení nebyly
schváleny finanční prostředky.
Kopečný – Zabývali jsme se tímto problémem na jednání, ale pokud by došlo k zatrubnění, pak
by došlo k „oddělení“ několika nemovitostí, které do něj zatím stále vypouštějí odpad.
Žák – Vedoucí odboru majetku města informoval přítomné o možnosti zúčastnit se aukce na
nákup elektrické energie. Přiblížil podmínky – úřední hodiny společnosti a co vše
občané musí mít s sebou.
Občan – Byl jsem tam včera. Firma nabízí k podpisu podepsání plné moci. Proč žádají o plnou
moc?
Žák – Nejedná se o generální plnou moc. Pouze o plnou moc k určitým úkonům, které jsou
nezbytné pro zajištění správného průběhu aukce.
Rašková – Protože formuláře plné moci musely projít kontrolou právníků, nemělo by se jednat
o žádné ohrožení obyvatel. Firma byla vybrána městem a podmínky jsou s ní
konzultovány.
Starosta – Prověříme to ale ještě jednou. Firma potřebuje určitá data, aby mohla jednat. Nikdy
to nenahradí můj nebo Váš podpis na konkrétní smlouvě. Na důkaz věrohodnosti
připomněl aukci na odběr energií pro městské firmy. Úspory jsou 10 – 20 %. Členové
vedení města jsou rozhodnutí o tom, že se do akce jako občané také zapojí.
Rulíšek – Vedoucí odboru životního prostředí informoval přítomné o harmonogramu svozu
biologicky rozložitelného odpadu. Dále o akci v rámci mezinárodní kampaně Den
Země – Likvidace autovraků. Poslední informace byla o Aktualizaci Lašské naučné
stezky – fotosoutěž.
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Jalůvka – Závěrem předseda místní komise vyzval přítomné, aby využili situace osobně se
zeptat přítomných, co potřebují vědět. Nakonec poděkoval všem přítomným za účast.
Podnět ze schránky na poznámky:
- Prosím o umístění zákazu vodění psů na místní hřbitov na vstupní vrata. Lidé povyšují
zvířata nad úctu k zesnulým.
Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Ivana Rašková

