MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 20.10.2021
Místo konání: Kulturní dům Mniší

Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Adam
Ondrašík, RNDr. Veronika Červeňová, Ing. Radek Harabiš, Ing. Pavlína
Gajdušková, Ing. Pavlína Tobiášová, Ivana Holubová, DiS., Jan Müller,
Bc. Adam Hanus, Ing. Jan Bittner, Ing. Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Ing.
Jiří Kozubík, Ing. Dagmar Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Ing. Martin
Švidrnoch, MBA, Hana Hrnčárková, Ludmila Jalůvková, Mgr. Irena
Drijáková, Václav Lichnovský, Ing. Radomíra Michálková, Anna Čechová,
Leon Chlebek, MBA, Marek Holuša (STASPO, spol. s r. o.), Bc. Dalibor
Jurčák (SmVaK), Ing. Oldřich Kurečka (technický dozor)

Přítomno cca 51 občanů

Program:
1. Představení vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Informace o projektu odkanalizování místní části
4. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 –
přivítala přítomné a představila zástupce města.
Ing. Martin Švidrnoch, MBA, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Mniší –
přivítal vedení města a představil členy výboru zastupitelstva.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. Z důvodu covidu nemůžeme sdělit, co
bude v rozpočtu na příští rok. Není od věci si připomenout, co se událo. Poděkoval bývalým
členům místní komise a současným členům výboru pro místní část. Poděkoval všem
obyvatelům Mniší za shovívavost během výstavby. V Mniší se sešly dvě investiční akce –
kanalizace a přeložky vodovodního řadu SmVaK a výstavba nového chodníku. Poděkoval za
trpělivost. Do poloviny příštího roku bude kanalizace dokončena. Poděkoval hasičům, kteří
oslavili 120 let od založení, za jejich činnost. Poděkoval i místní osvětová beseda za její
aktivitu.

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
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Akce realizované v létech 2020–2021
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
celkové náklady cca
170 mil. Kč
(částky jsou v tis. Kč)
2020
40.412,9
z toho dotace OPŽP
19.845,3
půjčka NPŽP
11.284,6
2021
87.420,0
z toho dotace OPŽP
40.000,0
půjčka NPŽP
23.000,0
Dotační program na podporu přípojek (alokace 4.400 tis. Kč)
2021
2.200,0
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
2021
dočasné provozování kanalizace
380,0
přípojky městských objektů
(kulturní dům, školka, škola,
hasičská zbrojnice)
400,0
Kulturní dům
2020 – oprava a zateplení střechy – PD
190,0
Osvětová beseda
2020 – činnost + nábytek
528,3
2021 – činnost
517,5
Mateřská škola
provoz
2020
227,2
2021
230,0
rekonstrukce kuchyně
2020 – PD
161,3
2021 – realizace
2.350,0
Základní škola
provoz
2020
672,5
2021
724,4
Sportovní areál
Individuální dotace na údržbu hřiště
2020
76,0
2021
76,0
2021 – modernizace běžecké dráhy – PD
80,0
2021 – herní prvky pro děti
147,4
Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
2020 – dotace podpora sportu a mládeže
211,6
2021 – dotace podpora sportu a mládeže
207,8
JPO a SDH
2020 – JPO V
125,6
2020 – SDH – dotace podpora sportu a mládeže
59,0
2021 – JPO V
126,0
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2021 – SDH – dotace podpora sportu a mládeže
78,9
2021 – rekonstrukce mostu M1
2.500,0
Ostatní
Pořízení nádob na sběr plastů od RD – systém Door-to-Door – od ledna 2022
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby – příjem žádostí
do 31.12.2021
Celkem
2020
42.437,2
z toho dotace
19.845,3
2021
94.228,0
z toho dotace
40.000,0
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč, do 30.6. předloženo 12 návrhů
Hlasování o 7 návrzích:
Venkovní zemní trampolíny
Nový povrch hřiště Na Luhách
Revitalizace parčíku na ul. P. Nerudy
Venkovní fitness prvky na letním stadionu
Terénní skluzavky na sídlišti Sever
Rozšíření prvků skateparku
Pítka na pitnou vodu – sad E. Beneše nebo sídliště
veřejná prezentace formou videospotů (web města nebo KTK)
hlasování o návrzích – 18.10.–15.11.2021
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
web koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
(stažení Google Play nebo App Store)
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
Aktuality, hlášení městského rozhlasu, týdenní souhrn Zpráv z města, ztráty
a nálezy, zasílání podnětů…
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – hovořil o kanalizaci.
Dokončování stavby a oprav povrchů komunikací
•
Stavba zahájena ve Vlčovicích: od dubna 2020, v Mniší od března 2021. Termín
dokončení: únor 2022
•
Dokončení oprav povrchů komunikací Vlčovice a Mniší: do 07–08/2022
•
Asfaltování povrchu komunikací probíhá ve Vlčovicích, za příznivého počasí budou
dokončeny letos
•
V Mniší budou některé exponované části komunikací např. u ZŠ a krajská komunikace
vyasfaltovány ještě letos, zbývající místní komunikace příští rok
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•

V příštím roce budou dále odstraňovány nedodělky a další úpravy jak ve Vlčovicích, tak
v Mniší

Opravy komunikací Mniší vs. výměna vodovodu SmVaK
• V letošním roce provádí SmVaK Ostrava, a. s., výměnu vodovodu souběžně
s probíhající stavbou kanalizace v úseku od I/58 až po vodojem cca 1,2 km
• V příštím roce plánuje realizovat další část vodovodu v délce cca 880 m a přepojení
55 ks přípojek od točny směr kulturní dům, až po č. p. 140 směr Měrkovice
• Ve vztahu k opravě komunikací to bude znamenat posečkat a komunikace opravit až po
dokončení výměny vodovodu
• Výměna vodovodu: doba realizace cca půl roku a asfaltace v dotčených komunikacích na
podzim 2022
Napojování nemovitostí Mniší
• V 07/2021 zahájen zkušební provoz čerpací stanice a kanalizační sítě ve Vlčovicích
• Čerpací stanici a celou kanalizaci ve Vlčovicích provozuje SmVaK Ostrava
• Ode dne 6.9.2021 bylo zahájeno připojování nemovitostí ve Vlčovicích
• Probíhají kontroly fyzického napojení a vyloučení napojení srážkových vod do nové
kanalizační přípojky
• Připojení bude provedeno dle předané projektové dokumentace a platného územního
souhlasu, případné změny budou dle skutečnosti zakresleny do dokumentace
• Město zajišťuje vydání územních souhlasů k umístění přípojek, následně budou
připraveny smlouvy o převodu práv a povinností z těchto souhlasů, které budou
podepisovány zároveň s dotačními smlouvami
Napojování nemovitostí v Mniší a vyplácení dotací
• Napojování nemovitostí na kanalizaci v Mniší bude možné až po kolaudaci stavby: cca
03/2022
• V současné době lze přípojku připravit, ale nelze ji připojit na kanalizaci
• Dle podmínek dotace je vlastník nemovitosti povinen vyzvat ke kontrole provedení
přípojky před zásypem kanalizační přípojky telefonicky na č. 556 879 665
• Kontrola proběhne do 5 pracovních dnů od vyzvání nebo dle domluvy
• Dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace je nutno nemovitost připojit nejpozději do
30.11.2022
• Vlastníci nemovitostí budou podepisovat dohodu se společností Slumeko o ukončení
vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace
• Vlastníci nemovitostí budou dále podepisovat smlouvu o odvádění odpadních vod se
spol. SmVaK Ostrava, a. s., do nové kanalizace. Tuto smlouvu přichystá SmVaK a bude
předložena dodatečně
• Vzory smlouvy o odvádění odpadních vod a protokolu jsou k dispozici na webových
stránkách města
• Dotace budou vypláceny postupně do 60 dnů ode dne provedení kontroly
a předložení dokladu o vývozu obsahu septiku, žumpy, ČOV
REALIZACE souběžných stavebních akcí v Mniší
• Probíhá rekonstrukce vodovodu v úseku pod vodojemem až po křižovatku do Vlčovic
– do konce roku 2021
• pokládka chrániček optické sítě je v režii Kabelové televize Kopřivnice – nyní
připoloženo cca 60 % sítě
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chodník Vlčovice-Mniší, zastávkový záliv, přechod pro chodce – realizace dokončena,
oprava komunikace a vyznačení přechodu pro chodce do konce roku, kolaudace v závěru
roku 2021

Mgr. Jiří Štěpán – poděkoval občanům za trpělivost, panu Holušovi za skvělou spolupráci.
Ivana Holubová, DiS. – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi.
B. – stoku D45 vedení přes pozemky paní Dvořákové, stoka není realizována. Vedení se
nedohodlo s majitelem, v jaké je to fázi? Pokud se nedomluvíte, budeme mít kompenzace za
to, že se nenapojíme, i když chceme?
Mgr. Jiří Štěpán – s paní Dvořákovou jsme se nedohodli. Nepustí nás s kanalizací nahoru směr
Měrkovice. Požádali jsme místní výbor o pomoc při jednání s paní Dvořákovou. Věřím, že se
nakonec dohodneme. V případě dohody se tato stoka bude budovat samostatně, již ne
v rámci probíhající stavby. Město začíná hledat možnosti, jak odkanalizovat lokality, které
z různých důvodů odkanalizovány nejsou, což se týká celého města. Někde bude možné
dodatečné napojení na vybudovanou kanalizaci, jinde bude třeba hledat individuální řešení.
p. K. – ruším svou dohodu s městským úřadem na chodník. Upozorňoval jsem paní, že při každé
stavbě se rozšiřuje cesta. Začíná se mi sypat podezdívka. U mě jste rozšířili cestu o půl metru
do mého pozemku. Kanalizace – před mým domem jsou položeny metrové roury pod cestou.
Jedna roura byla vysunuta, do ní se vsunula 40 cm plastová roura. Kde poteče dešťová voda?
Jsou tam svedené drenážky, vytéká voda. Nikdo neudělal hydrologický průzkum. Město
prohloubilo potok o 1,5 metru.
Marek Holuša, stavbyvedoucí STASPO, spol. s r. o. – příkopa a odvodnění – příkopu jsme
museli zasypat z důvodu zpevnění. Navrhuji, že se potkáme na místě. Uděláme vpusť a po
dokončení komunikace bude upravena lokálně i příkopa. V příštím týdnu se spojíme.
p. K. – jedná se mi o břeh. Kanalizace byla rozumná. Problém byl s KTK. Nemohl jsem se
dostat domů. Nechali po sobě metrovou díru.
Marek Holuša – pořešíme na místě.
Ivana Holubová, DiS. – využijte na nabídku na řešení konkrétních problémů přímo u vás doma.
Václav Lichnovský – proč není ve výstavbě splaškové kanalizace postupováno dle projektu
firmy Koneko Ostrava, kde je stanoven postup při ukládání kanalizačních trubek (podsyp
kanalizační trubky, hutnění, položení kanalizační trubky, zásyp trubky pískem, následné
hutnění, zásyp štěrkem po vrstvách opět zhutnění), proč tomu tak není a co na to technický
dozor Ing. Oldřich Kurečka? Žádám o vysvětlení, zdali, když toto není praktikováno, to bude
částečně odečteno z ceny realizace? Kdo má na starost dodržování bezpečnosti práce?
Odbor rozvoje města – zdali byly adresovány na uvedeny odbor požadavky a nedostatky
místního výboru a jak bylo řešeno: vyčištění otvorů (vpusti) staré kanalizace, označení
přechodu u pana Růži, kropení silnice při velké prašnosti, vyčištění odtokových žlabů
u hasičské dráhy za unimo buňkami a položení cca 12 odtokových žlabů. Jak bude řešeno
poškození chodníků při výstavbě kanalizace v částech, kde nebyla odstraněna dlažba
(chodník od zastávky Mniší-střed po most přes Lubinu do Vlčovic, ostrůvek u zastávky
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Mniší-střed)?
Odbor životního prostředí RNDr. Veronika Červeňová z podání informací k plánu sečení
v Mniší – kolik sečení má proběhnout (dle informací 3× až 4×), uvedený stav sečení je stále
stejný, během dvou měsíců nebyla sjednána náprava, bylo provedeno už druhé sečení?
Z jakého důvodu nebylo posečeno okolí kulturního domu. Stav hřbitova (sečení, ořez
stromů), když je placený správce hřbitova, který by to měl zařídit a hlídat – kritika občanů.
Odbor školství, kultury a sportu – Mgr. Břetislav Orlík – jaký byl hlavní důvod neotevření
zahrady MŠ Mniší každý den, zdali to byl dozor nad rodiči s dětmi nebo jiný důvod?
Městská policie Kopřivnice – kdo má na starosti místní část Mniší, jak často provádí kontrolu
místní části? Proč neavizoval půl roku sundání značky přechodu pro chodce u pana Růži,
když jde o bezpečnost dětí a lidí při cestě do Vlčovic? Proč neapeluje na firmu realizující
výstavbu kanalizace a vodovodu, aby byly práce na silnicích a chodnících označeny
a zabezpečeny, aby nemohl někdo spadnout do výkopu?
Zimní údržba – kdo bude mít na starosti zimní údržbu v místní části Mniší?
Ing. Oldřich Kurečka, technický dozor – hutnění kanalizace bylo provedeno 4 týdny zpět.
Kanalizaci zasypáváme, hutníme.
Ing. Martin Švidrnoch, MBA – nedostatky místního výboru – na jednání výboru byli přizváni
pan Holuša i pan Kurečka. Nedostatky jsme řešili a byly dány do zápisů. Pan Holuša si
poznámky zapsal a sjednal nápravu. S panem Kurečkou bylo řešeno čištění výpustí.
Marek Holuša – vyčištění odvodů staré kanalizace – jsme v kontaktu se Slumekem. Pokud se
jedná o kritická místa, kde by mohlo dojít k nějakému vyplavení, reagujeme pokud možno co
nejdříve. Některé nečistíme. Některé Aku dreny jsou ucpané, ale Aku dreny půjdou celé ven.
Budou se muset vybourat a místo nich pak nové, například pod kostelem. Tam to budeme
realizovat až při dokončování komunikací. Označení přechodu u pana Růži – tam se musím
omluvit, že jsme značku asi na začátku budování kanalizace demontovali. Nevšiml jsem si,
že je opřená o plot. Po upozornění by značka dána zpět. Kropení silnice při velké prašnosti –
zvýšili jsme frekvenci. Dnes mělo auto přijet, ale firma se omluvila, přijedou zítra a projedou
hlavní tahy. Vyčištění odtokových žlabů u hasičské dráhy. Terénní úpravy děláme postupně.
Ještě ani ve Vlčovicích nemáme dokončené všechny terénní úpravy. Jdeme postupně – první
je kanalizace, vodovod, hlavní komunikace a pak se budeme dostávat k drobnějším pracím,
jako jsou opravy žlabů atp. Poškození chodníku – v minulém a předminulém týdnu jsme po
přípojkách chodník kompletně opravili, vlastně udělali znovu. Pokud by nám po těch
chodnících projela auta, tak je uděláme znovu, ale až po finálním dokončení.
Ing. Oldřich Kurečka – zajeďte se podívat do Vlčovic, tam jsme měli také takovéto problémy.
Některé věci už jsou dokončeny. Tak to bude vypadat i u vás.
RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí – centrální části se sečou
3×, okrajové části 2×. V letošním roce mohlo dojít k tomu, že termín dané seče byl posunut,
z důvodu stavby kanalizace. Firma, která zabezpečuje sečení, se nemohla k daným
pozemkům dostat v daném termínu. Nicméně všechny tři seče v centrální části a dvě
v okrajové části byly realizovány v náhradních termínech. Správce hřbitova – zajišťuje
údržbu, a pokud vím, ani my na odboru životního prostředí, ani firma Slumeko neeviduje
žádné výhrady k činnosti správce. Pokud má někdo výtku, oslovte nás.
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Občanka – volala jsem 2× Slumeko, ať se udělá na hřbitově pořádek. K hořejším hrobům se
nedá dostat. Jsou tam nasazeny keře, které jsou hodně přerostlé. Pana správce jsem
kontaktovala, řekla jsem mu, ať to vyseká, ale nic se nestalo. Nedá se tam jinak dostat. Keře
se mají ostříhat.
Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeka – omlouvám se, požadavek slyším poprvé. Nechám
prověřit. Pokud je to ořez – musíme řešit s odborem životního prostředí. Sečení trávy taktéž
slyším poprvé, nechám ověřit. Zimní údržbu – na tu se chystáme, Slumeko ji bude
zabezpečovat. Společně se stavbou projdeme komunikace a musí být předány do zimní
údržby. Je tady ještě dost práce, bude se muset ještě spousta věcí dodělat, dát do pořádku,
aby naše technika mohla pracovat. Mám na vás prosbu na vás na občany, na řidiče
motorových vozidel – každý rok slyším, všude nám stojí na cestách auta, traktorista nemá
šanci tu komunikaci řádně ohrnout a vyhnout se autům. Proto vás prosím, schovejte své vozy
na své pozemky a do garáží. Vykliďte ty prostoru, protože letos to bude náročné. My
potřebujeme prostor jak na ohrnutí sněhu, tak i na tu práci. Traktor je široký 4 metry, aby
mohl projet a ohrnout sníh.
Místostarosta Mgr. René Lakomý – hřiště u mateřské školy. Dotaz jsme obdrželi od pana
Lichnovského před rokem. Tehdy jsme o něm jednali s paní ředitelkou mateřské školy.
Původně bylo dětské hřiště MŠ otevřenou 1×, po dohodě jsme hřiště zpřístupnili 2× týdně.
Po dobu otevření hřiště musí být z důvodu bezpečnosti zajištěn dozor, který je placen
z rozpočtu města. Museli jsme na něj najít peníze. Hledali jsme možnosti, aby byla zahrada
zpřístupněna 5× týdně. Po jednáních vyplynulo, že rodiče nemají tak velký zájem na otevření
zahrady po pět dnů v týdnu. Shoda byla na otevření 2× týdně. I z toho důvodu jsme letos
investovali a nechali o prázdninách instalovat nové dětské herní prvky na hřiště za kulturním
domem. Dělala to Správa sportovišť Kopřivnice. V současné době se upravuje povrch pod
nimi. Finanční prostředky a bezpečnost a kvalita hřiště nedovolovaly, aby hřiště mateřské
školy bylo otevřeno každý den. Jsem rád, že jsme se se starou i novou vedoucí učitelkou
mateřské školy shodli na tom, že hřiště bude otevřeno 2× týdně.
Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice – na webu města v sekci policie – je mapa
Kopřivnice včetně místních částí, která je rozdělena na rajony s uvedením jména strážníka,
který ji má na starosti. Pro Mniší a Vlčovicích je to strážník Vladimír Krompolc. Každý
strážník má povinnost si projít svůj obvod. Na značku se ho musím zeptat. V Mniší při
průjezdu od Hukvald na Vlčovice – když se dělaly výkopy, jezdilo se všude možné. Nedá se
říci, že by se dodržovaly jakékoliv dopravní značky. Střed ostrůvku, na kterém se nesmí stát,
začal sloužit jako skládka materiálu a stavebních strojů. To je už za námi. Věřím, že už
nebude chybět žádná dopravní značka.
p. K. – chci doplnit k městské policii, proč nedá dopravní značku zákaz odbočení doleva v tom
kopci do školy. Lidé vozí děti do školy a točí se u školy, i nadvakrát. Proč se tam
nepostavíte? Kolikrát jste měřili rychlost? Já to beru z bezpečnostního hlediska.
Jan Müller – je to váš názor, nebo názor všech, co tam jezdí? Není to v naší kompetenci.
Městská policie nemůže instalovat dopravní značky. Pokud byla komunikace v běžném
stavu, máme tento úsek schválený dopravním inspektorátem k měření rychlost pro jízdu ve
směru od Hukvald, kdy měříme dodržování rychlosti 30 km/hod. Měření provádíme v době
mezi 7–8 a 12–14 hodinou. Nyní rychlost neměříme, když se budujeme kanalizace.
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Ivana Holubová, DiS. – je tady řada lidí, kteří jsou členy dopravní komise a tímto podnětem se
budou zabývat.
p. H. – žádal jsem o odkup části obecní cesty spolu s panem Krestou. Splnil jsem veškeré
podmínky, které mi dalo město. Ze strany města je vůle prodat cestu, ale místní výbor Mniší
sdělil, že to není možné. Nevím proč?
Ing. Martin Švidrnoch, MBA – byl jsem si to prohlédnout, mluvil jsem i s panem Krestou.
Nafotil jsem pozemky. Přednesl jsem to výboru s tím, že jsme se ptali na dotazy. Jednal jsem
i s paní Křístkovou. Pan Babinec i pan Kresta dávají souhlasné stanovisko. Nicméně bylo
hlasováno pro to, aby výbor doporučil prodej pozemků. Výbor to neschválil. Znovu jsem
obdržel e-mail od rady města, která chtěla znát důvod zamítnutí. Minulý výbor to
projednával znovu. Jak nám bylo řečeno, neměli jsme to projednávat podle stavebního
zákona, ale o občanského zákona. Protože jde o obecní cestu, museli jsme to projednávat
s lidmi, kteří by mohli být dotčeni na svých právech. Budu projednávat znovu s paní
Křístkovou, aby se popřípadě ještě daly dotazy dalším dotčeným osobám, které by mohly
přijít o svůj přístup k obecní cestě.
p. H. – argument – že po odkupu se lidé nebudou moci dostat na své pozemky. Cesta se
neprodává ve stoprocentním podílu. Práva jsou rozdělena na třetiny, jednu já, druhou pan
Kresta a třetí město, jako pojistku. Argument komise nedává smysl. Cesta se nevyužívá,
nikdo po ní nejezdí. Kdyby se prodalo komukoliv, občanský dopad není žádný.
p. L. – kdy se uvažuje o chodníku od kaple směr Hukvaldy k transformátoru a možná i trochu
dál. Do půl roku, dvou, tří a více let?
Starosta – pamatuji se, že o tom chodníku jsme se bavili před kanalizací. Projekt je připraven,
bude záležet na rozpočtu města a to až po dokončení kanalizace. Dnes vám neumím
odpovědět, že se bude realizovat za rok, dva. Takových projektů je více, bude záležet na
rozpočtu i orgánech města, kdy se bude realizovat.
Občanka – zda se počítá s kanalizací pro horní konec?
Mgr. Jiří Štěpán – Se standardním řešením formou napojení na splaškovou kanalizaci se v této
lokalitě z technických a finančních důvodů nepočítá. Jak jsem zmínil dříve, pro tuto
a obdobné lokality město bude hledat jiná řešení.
Václav Lichnovský – reakce na místostarostu Lakomého. Ve školce jsem strávil čtyři sezení
s maminkami i dětmi. Žádný dozor tam nikdy nebyl. I to jsem říkal ve výboru panu
Švidrnochovi a panu starostovi. Jejich argument byl, že žádný dozor nebyl důvodem
neotevření zahrady mateřské školy. Chci požádat pana Lakomého, aby zveřejnil, kdo dozor
dělá a jakou částku dostává za něj zaplaceno, když tam nechodí.
Místostarosta Lakomý – odpovím, až to zjistím.
Václav Lichnovský – chtěl bych říci něco k činnosti místního výboru, ať víte, co se tady děje.
Jak víte, výbor má 11 členů. Proběhlo 7 jednání. K činnosti výboru – zahrada MŠ v Mniší:
požadavek na opravu přístupu – zamítnut, požadavek na každodenní zpřístupnění zahrady
MŠ v Mniší – zamítnut. Povolení otevření zahrady jen na 2 dny – realizováno.
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Odkanalizování: žádost výboru ohledně průjezdu obce v době kanalizace jen pro místní –
zamítnuta, po několika urgencích výboru. Informace městského úřadu o informování
okolních obcí ohledně stavby kanalizace – uskutečněna. Předány požadavky místní komise
o dodržování technologického postupu – bylo zodpovězeno. Umístění dopravní značky
přechod pro chodce – tři čtvrtě roku nezrealizováno. Děkuji panu Holušovi, že ji namontoval.
Úklid štěrku, kamení na cestě na Hukvaldy – částečně uklizeno. Předány fotografie vad
a nedodělků v průběhu výkopových prací Ing. Kurečkovi, předal mu je pan Růža –
nerealizováno. Jednání ve věci obnovy hasičské dráhy a možnosti dotace, příprava
projektové dokumentace, řešení – bude se realizovat. Sečení místních částí v Mniší – zaslání
plánu sečení – splněno. Požadavky na další plochy sečení a zrušení některých ploch –
nerealizováno. Odložení schůzky s panem Habrem ohledně plánu, kdy se mělo projít celé
Mniší – nerealizováno. Posečení ploch druhé, popřípadě třetí seče – nerealizováno. Posečení
hřbitova, špatný stav – nerealizováno. Ořezání větví na cyklostezce – realizováno.
Požadavky na vyhrnutí sněhu na cyklostezce až do Lubiny – v řešení. Odkupy pozemků
č. 853 pana Hanese, jde o cestu ve vlastnictví pana Babince – odkupuje se jen část pozemku
– zamítnuta. Nabídka paní Veličkové o bezplatném převedení pozemků do vlastnictví města
– staženo. Vybudování dětského hřiště vedle víceúčelového hřiště – určeno bylo pro děti od
3 do 14 let. Nenaplněná představa dětí nad 6 let. Je to pro stejnou věkovou kategorii jako
hřiště u mateřské školy. Pravidla pro používání víceúčelového hřiště hasičů – jednání
proběhla, domluveno.
Starosta – když jsme tady byli vloni, nabídli jsme vám a s námi i pan stavbyvedoucí Holuša, že
je tady skoro každý den a bude k dispozici každý čtvrtek. Máte možnost za ním přijít
a domluvit se a pořešit svoje problémy. Pro některé je lepší řešit své záležitosti veřejně. Lepší
je to řešit osobně. Znovu vybízím, pokud máte nějaké problémy, zajděte za panem Holušou,
případně za stavebním dozorem, nebo na odbor rozvoje města a pořešte to. Budou se vám
věnovat a vaše problémy pořeší. Vydržte a v příštím roce se dostaneme k úspěšnému závěru.
Máte to těžší než ve Vlčovicích, sešly se tady tři stavby. Na konci příštího roku budete jezdit
po opravených komunikacích. Budu se těšit na setkání na jaře příštího roku.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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