MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 17. 4. 2018
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Lumír Pospěch, Stanislav Šimíček, Ing. Miroslav
Halatin, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Mgr. Jiří Štěpán, Ing.
Jaroslav Jiřík, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc. Jana Hromočuková, Ing.
Radek Harabiš, Ing. Markéta Kvitová, Jan Müller, Ing. Vladimír Pustka, Ing.
Dagmar Šmiřáková, Ing. Jiří Kozubík, Lumír Kvita, Ing. Nikol Prokopová,
Václav Lichnovský, Alena Pištěláková, Jana Gaubová, Vladan Rek
Přítomno cca 33* 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 2017-18 a informace
o akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – přivítal přítomné a představil zástupce města.
Václav Lichnovský, předseda místní komise, přivítal vedení města a představil členy komise.
Starosta Miroslav Kopečný – přivítal občany a představil přítomné pracovníky radnice
a Slumeko. Veřejnou schůzi jsme svolali naposledy v tomto volebním období. Vloni toho
nebylo realizováno málo. Byla dokončena zahrada mateřské školy. Připravujeme velkou
investiční akci – odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. Město v lednu podalo žádost
o dotaci na ministerstvo životního prostředí, červnu budeme vědět, zda jsme byli úspěšní.
Pokud ano, stavební ruch začne v roce 2019. V Mniší jsou velké problémy s vodovodním
řadem, který bude muset být přeložen. Dále starosta poděkoval členům místní komise za
spolupráci. Starosta rovněž připomněl připravované akce k 100letému výročí vzniku republiky
a 70. výročí oslav povýšení Kopřivnice na město. Podotkl, že hlavní oslavy budou v srpnu u
příležitosti kopřivnické poutě.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – nejprve zhodnotila, co se
zrealizovalo v roce 2017 a poté přiblížila, s čím počítá Akční plán rozvoje města Kopřivnice
na letošní a příští 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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Rozpočet – zhodnocení rok 2017
 Infrastruktura
o Rekonstrukce zahrady MŠ
o Rekonstrukce povrchu hřiště
o Lokální oprava podlahy KD
o Energetické posouzení objektu KD
o Výměna vstupních dveří v KD
o Odkanal. MČ Vlčovice-Mniší – PD - zahájeno
o Hřbitov – přístup k urnovým hrobům
o Most M1 – úprava PD
o Další podporované aktivity
o příspěvek ZŠ a MŠ
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC, SDH)
o správa sportoviště
o celkem
Rozpočet - plán r. 2018
 Infrastruktura
o Most M1 – realizace
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
 Další podporované aktivity
o příspěvek ZŠ a MŠ
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC, SDH)
o správa sportoviště
 celkem

2 927,0 Kč
430,0 Kč
69,0 Kč
64,0 Kč
152,0 Kč
1 313,0 Kč
193,0 Kč
41,0 Kč
996,0 Kč
535,0 Kč
70,0 Kč
138,0 Kč
58,0 Kč
6 986,0 tis. Kč

2 500,0 Kč
330,0 Kč
56,0 Kč
100,0 Kč
1 846,0 Kč
4 hlásiče
1 114,0 Kč
421,0 Kč
99,0 Kč
164,0 Kč
60,0 Kč
6 690,0 tis. Kč

Odkanalizováni MČ Vlčovice - Mniší
 Klíčové parametry projektu:
 zpracovaná dokumentace pro SP, podaná žádost o vydání SP
 délka vybudovaných kanalizací
12,625 km
 délka kanalizačních řádů
9,546 km
 počet nově připojených obyvatel
1 320
 počet přípojek
o Vlčovice
161
o Mniší
181
 celkové náklady bez DPH
155,0 mil. Kč
 požadovaná dotace
80,0 mil. Kč
 finanční spoluúčast města
75,0 mil. Kč
 Předpokládaný harmonogram
 žádost o dotaci podána
18.01.2018
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rozhodnutí o dotaci
dokončení realizační PD
VŘ na dodavatele
fyzická realizace
zkušební provoz
kolaudace
ostrý provoz

?06?/2018
09/2018
11/2018 – 04/2019
05/2019 – 12/2021
01-06/2022
07-08/2022
09/2022

Územní plán města Kopřivnice
o 6/2016 – schválení zadání nového ÚP
o 11/2016 – podpis smlouvy s dodavatelem
o 06/2017 – zveřejněn návrh nového ÚP k připomínkám
o do 08/2017 – příjem připomínek
o do 04/2018 – vypořádání připomínek, úprava návrhu projektantem
o 18.04.2018 až 30.05.2018 - zveřejněn upravený návrh ÚP (www.koprivnice.cz nebo
kanc. č. 568 a 570)
o 23.05.2018 v 16 hodin - veřejné projednání návrhu (MÚ Kopřivnice, zasedací místnost
v 10. NP)
o do 30.05.2018 - příjem připomínek a námitek k návrhu
Pokud nebudou připomínky, bude schválen v orgánech města. V případě připomínek, bude se
muset projektant s nimi vypořádat.
Akční plán 2018 - 2019
o Přemístění DS Kopretina (ul. Francouzská) a vznik sociálně terapeutických dílen (ul.
Školní)
o Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše
o Rekonstrukce střechy zimního stadionu
o Rekonstrukce centra města
o Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Vlčovice
o Příprava cyklostezky Vlčovice – Lichnov
o Cyklopruh ulice Dělnická – Nádražní
o Přechod pro chodce v PPK u firmy Erich Jaeger
o Opravy chodníků a komunikací
o Příspěvek ke kotlíkové dotaci až 5 tis. Kč
Den ZEMĚ
 přednáška „Co dýcháme a co zanecháme“
o úterý 17.4.2018 od 18.00 hodin
o Kavárna Vila Machů
 Den Země
o čtvrtek 19.4.2018 9.00-18.00 hodin,
o sad dr. E. Beneše
 Sbírka Kola pro Afriku
o čtvrtek 19.4.2018 9.00-18.00 hodin
o kolárna za městským úřadem
 Pohádkový les
o sobota 21.4.2018 13.00-16.00 hodin
o Kamenárka
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osvětová kampaň „Třídím dobře, třídím rád!“
 Putovní hra – Tref svůj barevný kontejner
 odměny recyklovaných materiálů - sada propisky s pentilkou, znovupoužitelná
nákupní taška,…
 Sobota 21.4.
10:00 – 10:15
Lubina u čerpací stanice
10:25 – 10:40
Lubina u mostu
10:50 – 11:05
Lubina u přehrady
11:15 – 11:30
Mniší – autobusová zastávka
11:40 – 11:55
Vlčovice – u cyklostezky (na dolním konci)
12:05 – 12:20
Vlčovice za kulturním domem
13:00 – 16:00
Pohádkový les – Kamenárka nad arboretem

Bioodpad
 1.4.2018 zrušen svoz velkoobjemových van
 ještě možno požádat o kompostejnery - OŽP
 svoz nádob
4.4.-28.11.2018
o Středa SUDÝ týden místní část Lubina
o Pátek SUDÝ týden místní část Vlčovice a Mniší
 možnost uložení bioodpadu na sběrném dvoře na ul. Panské - provozní doba:
o Po-Pá
8.00 – 18.00
o So
8.00 – 12.00
 Kompostárna Příbor – provozní doba:
o Po, Čt
8.00 - 18.00
o Út, St, Pá
7.00 - 15.00
o So
7.00 - 12.00
Další akce
 Diskuzní fórum Zdravého města
o středa 30.5.2018 10. patro MÚ
 Povýšení Kopřivnice na město – 70. let
o celoroční program, srpen 2018
 Kopřivnické dny techniky
o 9.-10.6.2018 polygon Tatry
 Aktivní senior – aktivity pro seniory
o celoroční program
o 25.4.2018 přednáška Změna na talíři
 Někdo ven? - prázdninový program pro děti
o červenec/srpen 2018
 Klima se mění, změň se i Ty
o informační kampaň
o besedy nad tématem – praktické tipy – podzim 2018
Mgr. Štěpán – představil pravidla diskuze a zahájil diskuzi.
Ladislav Babinec – před časem proběhla digitalizace katastrálních map, stal jsem se majitelem
komunikace. Chce to město řešit? Řeším to tři roky.
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Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – město to chce řešit. Pracovnice se s vámi
spojí. Pošlete mi e-mailem zprávu.
Stanislav Lichnovský – pokud nebude dotace, bude se řešit kanalizace? Pokud ne, budou se dělat
chodníky?
Starosta – náhradní variantu nemáme. Doufáme, že budeme úspěšní. Tak velkou sumu peněz
nemáme, neumíme to řešit. I v případě dotace si zbytek musíme půjčit. Začínáme
rekonstruovat centrum města, na které potřebujeme další peníze. Ministerstvo životního
prostředí to chce řešit. Pokud by se na nás nedostalo, jsou informace, že by stát hledal další
finance.
Mgr. Štěpán – Rozhodnutí o řešení chodníků posouváme do doby, než se dozvíme, výsledek
žádosti o dotaci na kanalizaci.
Tomáš Červinka – slyšel jsem, že s kanalizací se bude dělat voda. Jde mi o to, jak to bude před
č. p. 468.
Starosta – v Mniší se musí udělat velké přeložky řadu směrem k vodojemu, kde jsou nyní vedle
sebe dva vodovodní řady. Jeden se bude muset odstranit. Investice je vyvolaná, město se
dohodlo s SmVaKem na podílu nákladů, 1/3 nákladů bude hradit město. Nevím, že by se
připravovala rekonstrukce vodovodního řadu.
Ing. arch. Milan Šmíd, architekt města – Projekt připravuje SmVaK. Ve vašem úseku se řad
nebude měnit (směr na Hukvaldy).
T. Červinka – proč se nebudou vyvážet velké kontejnery na BRKO? Nový systém je pracnější a
nákladnější.
Místostarosta Stanislav Šimíček – je to součást třídění odpadů. Brzy se bude měnit systém
odvážení odpadů. Musí se více třídit odpady. Velkoobjemové vany budou na zavolání. Člověk
zaplatí 100 korun a zbytek město. To se připravuje. Váš ohlas je ojedinělý. Lidé jsou rádi za
kompostejnery. Lidé do nich dávají jen to, co tam patří, což je dobré.
T. Červinka – problematiku znám. Seču 5 přívěsů najednou, vozím trávu pak do kompostárny do
Příbora. Mělo být obojí, kompostejnery i vany. Já bych jich musel mít deset.
Místostarosta Šimíček – probíhá anketa, zjišťujeme, zda chcete domů další nádoby na separovaný
odpad. Hledáme další možnosti na třídění odpadů.
Stanislav Lichnovský – vloni se dělal projekt – zahrada MŠ – jak mohl zůstat v pergole strom?
Mgr. Štěpán – to byla podmínka odboru životního prostředí. Je problém, že strom je nad umělým
povrchem, bude se hledat řešení.
Starosta – na tom případu se ukázal rozpor mezi státní správou a samosprávou. Státní správa
pokácení nepovolila.

5/6

Odbor rozvoje města
Taťána Vítovcová, vedoucí učitelka MŠ Mniší – borovice dělá problém – zanesený odpad, na
stromě se usadily hrdličky. Musí se to řešit. Máme přislíbeno řešení. Snad si děti budou hrát
v čistotě.
Miroslav Koliba – po rekonstrukci ostrůvku bylo přislíbeno, že v době pohřbu, mše, že se na něm
může parkovat. Strážníci městské policie zakazují parkování. Kolik bude stát výsadba zeleně
ve svahu pod školou? Je to už čtvrtý pokus.
Jan Müller, velitel městské policie – nevím, kdo slíbil, že se tam může parkovat? Pokud to slíbil,
pak neoprávněně. Je to točna autobusů.
Ing. Jaroslav Jiřík, odbor životního prostředí – nevím o čtvrtém pokusu. Začíná to kvést. Na
podzim byla provedena výsadba. Nevíme, co po zimě odumře.
T. Červinka – když dětí chodí do školy, vodí je přes cestu paní. Auta vozící děti do školy, blokují
provoz. Co s tím? Další problém je rychlost projíždějících vozidel z Hukvald, jezdí velmi
rychle. Když rodiče vozí děti do školy, tak se nemusel stavět chodník. Mohlo se udělat něco
jiného.
Starosta – přecházení dětí do školy se řešilo včera ve Vlčovicích. Chtěli, aby přechod dole pod
školou hlídala městská policie. Nahoře je služba, paní, která je vodí do školy. Rychlost
projíždějících vozidel je na PČR. Město vydalo stavební povolení na umístění dopravních
značek zakazujících průjezd kamionů od Hukvald. Je to částečné opatření. Chodník je pro
všechny. Vloni se podařil nastartovat proces obchvatu Vlčovic, od Brose směrem na Lichnov.
Kdy bude hotova projektová dokumentace, nevíme. Možná se do šesti let dočkáme, že se začne
stavět a odlehčí se Vlčovicím.
Alena Pištěláková – jak pokračuje realizace domova pro seniory?
Starosta – dnes jsem byl na krajském úřadě. Je zpracována studie a byla nám představena. Posléze
se bude zpracovávat projektová dokumentace, ta by mohla být dokončena do konce listopadu.
Pak začne výběr zhotovitele, stavět by se mohlo v roce 2020. Kraj se bude snažit získat dotaci
na stavbu, ale také se bude snažit vyčlenit vlastní peníze.
Místostarosta Šimíček – 25. dubna má do Kopřivnice přijet náměstek hejtmana a ministryně
sociálních věcí, aby se podařilo získat peníze na stavbu domova pro seniory.
Mgr. Štěpán – u studie na domov důchodců jsme přítomni, abychom do tohoto mohli zasahovat
a domov důchodců splňoval naše potřeby.
Starosta – poděkoval pracovníkům radnice a Slumeka za odpovědi, přítomným za účast a požádal
za trpělivost při realizaci připravovaných akcí, hlavně kanalizace. Až bude vybudována
kanalizace, budou se opravovat stavbou dotčené komunikace.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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