MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 27. 4. 2017
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, Martin Lapčík, Ing.
Hynek Rulíšek, Ing. Kamil Žák, Bc. Dušan Bartošák, Barbora Mužíková, DiS.,
Ing. Radek Harabiš, Martin Šablatura, Jan Müller, Ing. Vladimír Pustka, Ing.
Dagmar Šmiřáková, Filip Apjár, DiS., Václav Lichnovský, Ing. Jaroslav
Kresta, Ing. Radim Pištělák, Alena Pištěláková, Jana Gaubová
Přítomno cca 48* 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 2016-17 a informace o
akcích plánovaných na další období
3. Diskuze

Úvod – Barbora Mužíková, DiS, koordinátorka Zdravého města a MA 21 – přivítala přítomné
a sdělila program.
Václav Lichnovský, předseda místní komise, přivítal vedení města a představil členy komise.
Starosta Miroslav Kopečný – přivítal občany. Veřejnou schůzi pořádáme každoročně v jarních
měsících, abychom vás seznámili, co pro vás město zajistilo ve vaší místní části a také se
dozvíte, co jsme pro vás připravili. Jsou tady připraveni zástupci za město, kteří budou
v diskuzi odpovídat na vaše dotazy. Kopřivnice zahájila v loňském roce odkanalizování
místních částí, nemáme tady projektanta, tak konkrétní podrobné dotazy nebudeme schopni
odpovědět. Potýkáme se s velkými problémy s umístěním kanalizace, neboť jsou části, kde
vede úzká komunikace, v níž vedou dva vodovodní řady a není kam položit novou splaškovou
kanalizaci. Řešíme s SmVaKem a hledáme řešení. Budeme muset dělat přeložky, což jsou
velké finanční náklady. Velkou část těchto nezpůsobilých nákladů bude muset uhradit město,
neboť je nelze hradit z dotace. O tu se budeme ucházet ke konci roku a do té doby budeme
muset mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Věříme, že budeme s dotaci úspěšní.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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Odbor rozvoje města
Místostarosta Mgr. Lumír Pospěch – popřál vše nejlepší k svátku panu Krestovi, členu místní
komise.
Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – nejprve zhodnotila, co se zrealizovalo
v roce 2016 a poté přiblížila, s čím počítá Akční plán rozvoje města Kopřivnice na letošní a
příští rok
Rozpočet – zhodnocení rok 2016
 Infrastruktura
o Revitalizace zahrady MŠ - PD
o Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ
o Rekonstrukce soc. zařízení v KD
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší – PD
o Rekonstrukce kom. Měrkovice – Mniší
o Rekonstrukce schodiště na hřbitově
o Sadovnická úprava svahu pod kostelem
 Další podporované aktivity
o Příspěvek ZŠ a MŠ
o Osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC)
 celkem

70,0 tis. Kč
499,0 tis. Kč
618,0 tis. Kč
475,0 tis. Kč
1 165,0 tis. Kč
31,0 tis. Kč
39,0 tis. Kč
1 050,0 tis. Kč
412,0 tis. Kč
97,0 tis. Kč
145,0 tis. Kč
4 601,0 tis. Kč

Vloni jsme připravovali revitalizaci zahrady MŠ. Na projekt bylo v rozpočtu města vyčleněno 700
tisíc, ale dle projektu dosáhly náklady přes 2 miliony korun, proto byla akce zařazena do rozpočtu
na letošní rok. Město podporuje dnes již tradiční letní slavnosti obce.
Rozpočet - plán r. 2017
 Infrastruktura
o Rekonstrukce zahrady MŠ
o Rekonstrukce povrchu hřiště
o Lokální oprava podlahy KD
o Studie využití a plán oprav KD
o Odkanal. MČ Vlčovice-Mniší – PD
 Další podporované aktivity
o Příspěvek ZŠ a MŠ
o Osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC)
o dojde k doplnění hlásičů bezdrátového rozhlasu
v rámci varovného a monitorovacího systému
 celkem

2 600,0 tis. Kč
1 000,0 tis. Kč
300,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
3 500,0 tis. Kč
1 020,0 tis. Kč
450,0 tis. Kč
69,0 tis. Kč
132,0 tis. Kč
9 171,0 tis. Kč

Po otevření obálek na zhotovitele rekonstrukce zahrady mateřské školy bylo zjištěno, že
rekonstrukce bude stát 2,6 miliony korun. Proto budeme radu města žádat o navýšení peněz na
realizaci rekonstrukce zahrady.
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Akční plán 2016 - 2017
 Zpracování územního plánu města
 Oprava mostu M1 Mniší
 Výstavba šaten a zázemí areálu Vlčovice
 Přemístění DS Kopretina a vznik nové sociálně terapeutické dílny
 Rekonstrukce ul. Štramberská
 Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše
 Zateplení objektů MŠ a DDM
 Rekonstrukce centra města
 Opravy chodníků a komunikací
 Oprava mostu přes Lubinu - 9. 5. - 6. 8.
Další akce:
 Likvidace autovraků (sobota 29. 4. 2017)
 Diskuzní fórum Zdravého města (středa 3. 5. 2017 od 17 hodin v KD Kopřivnice)
 Protidrogový vlak (středa 3. 5. 2017 od 15.30 hodin pro veřejnost)
 Den Země – náhradní termín (úterý 16. 5. 2017 sad E. Beneše)
 Kopřivnické dny techniky (3. a 4. 6. 2017)
Další akce:
 Aukce energií pro domácnosti
středa 3. 5.
13-17 hod.
středa 10. 5. 13-17 hod.
pondělí 15. 5. 13-17 hod.
středa 17. 5. 13-17 hod.
pondělí 22. 5. 13-17 hod.
středa 24. 5. 13-17 hod.
pondělí 29. 5. 13-17 hod.
středa 31. 5. 13-17 hod.
 Příspěvek ke kotlíkové dotaci 5 tis. Kč – dotační program pro MSK – 3. 9. 2017 –
www.lokalni-topeniste.cz
 Někdo ven? Prázdninový program pro děti
Bude se zpracovávat nový územní plán a vy budete vyzváni, abyste se do projektu zapojili. Bude
připraveno veřejné projednání. Proto sledujte webové stránky města, kde o tom budte včas
informováni.
Opravy chodníků a komunikací – budou vytipovány nejhorší úseky, které budou poté opraveny.
Oprava mostu v Lubině – od 9. května do 6. srpna. Most bude uzavřen pro automobilovou dopravu,
pro pěší bude zajištěn průchod.
Prázdninový program pro děti Někdo ven – program připravuje město ve spolupráci s DDM a
skauty.
B. Mužíková – zahájila diskuzi. Představila pravidla diskuze.
Pavel Bělík – vloni schválena investice – zatrubnění kanalizace. Proč neproběhla?
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – nepodařilo se dohodnout s vlastníky
pozemků. Podmínka pro změnu v územním plánu dohodou s majitelem, nebyla splněna, proto
nebylo realizován.
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P. Bělík – kdo má kanalizaci čistit?
Filip Apjár, DiS., pracovník Slumeka – je schválen pětiletý plán, podle něj se čistí postupně.
Pokud víte, že je potřeba někde něco vyčistit, stačí zavolat, nebo přijít na Slumeko. Vyčistíme.
Miroslava Šustala – výjezd z parkoviště u kulturního domu na cestu – přes keř není vidět.
Podobná situace je na cestě na Měrkovice – v zahradě pana Koliby je strom, není vidět na
cestu, vadí ve výhledu. Spružinky – cesta je úzká, jak se mají vyhýbat auta? Budou budovány
výhybny? Cesta je široká 3,5 metru, pokud jede větší auto, je problém. Poděkoval za rozhlas,
po vybudování nového rozhlasu, je na Spružinkách slyšet.
K. Žák – všechny tři body jsou zaznamenány, budeme řešit se Slumekem a příslušnými odbory.
Iveta Filipová – bude po rekonstrukci hřiště mateřské školy zpřístupněno veřejnosti, neboť jiné
zde není? Ve městě jsou, bude to i v Mniší?
Starosta – určitě, pokud jsme zrevitalizovali zahrady či hřiště, jsou zpřístupněna veřejnosti. Podle
možností, v závislosti na školkách, kdo by hřiště hlídal.
K. Žák – jsou schváleny nové provozní řády pro zpřístupněná hřiště i zahrady.
Josef Toman – zatrubnění, nedohodli jste se s vlastníkem, dá se to řešit nebo to bude napořád?
K. Žák – jsme v patové situaci, nemůžeme vlastníkovi vyvlastnit pozemky. V tuto chvíli jsme
v patové situaci.
J. Toman – jde o zdraví.
K. Žák – nemáme nástroj, jak vlastníka přimět, aby nás na pozemky pustil.
Jan Kabát – proč bude zpoplatněno parkoviště u polikliniky?
Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeka – parkoviště buduje Slumeko z vlastních zdrojů, nelze
zprovoznit bezplatně. Je postaveno v režimu DPH, nemohli bychom si odepsat milionu korun
z daní.
Starosta – rada města schválila, že toto parkoviště bude první zpoplatněným ve městě, provozovat
jej bude Slumeko.
V. Pustka – prvních 60 minut bude bezplatných.
J. Kabát – u lékaře jste 2-3 hodiny.
Ladislav Růža - proč není vykoupen pozemek pro chodník. S paní Kahánkovou a Lapčíkem jsme
se nedohodli. Při povolení stavby jsem měl dva vjezdy. Městský úřad mi odebral jeden vjezd.
Lapčík mi řekl, že je to v rámci EU. Peníze na chodník – ne na vjezd. Chtěl bych to vyřešit. Je
to rok. Paní Kahánková mi řekne, že se mi na mnišanské chodníky může vykašlat. Chci, aby
to bylo vykoupeno.
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Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic – před realizací chodníku jsme byli u vás, byly
uzavírány smlouvy s věcnými břemeny a stanoveny finanční prostředky. Někteří finanční
prostředky navyšují. Problém je v tom, že po dobu pěti let musíme vybudované vjezdy mít ve
vlastnictví města. Po pěti letech vám vjezdy předáme. My jsme věci potřebovali vyřídit na
úřadě osobně, nebo s plnou mocí. Informace jsou zavádějící nebo neúplné, přijďte, dořešíme.
Jsou to individuální případy.
L. Růža – měl jsem podmínku, 550,- Kč za metr, ale řekl jste, že rada rozhoduje o ceně. Pozemky
se prodávají od 500 do 600 Kč. Městský úřad má peníze. Ve Vlčovicích byl odhad 90 Kč,
vykoupili jste pozemky za cenu za 500 Kč.
M. Lapčík – finanční a věcné náhrady jsou uvedené ve smlouvách, které byly uzavřeny dřív.
Některé věci byly splněny, některé nelze. Přijďte na úřad, vyřešíme. Probereme individuálně
vaše požadavky. Některé výkupy pozemků nemůžeme realizovat.
Starosta – u Růžů se plnily nadstandardní podmínky. Takové ceny, které uvádíte, jsou zavádějící.
Rozdílné jsou ceny za pozemky pod chodníkem a pod zástavbou, mírněte se.
Alena Pištěláková – chci poděkovat Lapčíkovi, rok jsme spolu dávali mapu, která byla umístěna
na autobusové zastávce. Je to pro pěší turisty, jsou to trasy do okolí.
Jan Janča – rekonstrukce areálu po bývalém házenkářském hřišti, je v plánu letos jeho
rekonstrukce?
Starosta – město si po výkupu nechalo zpracovat dvě studie. Evidujeme požadavky na workautové
hřiště, parkour, patangue a další aktivity. Mělo by tam být i klidové odpočinkové místo.
Návrhy byly představeny veřejnosti, hlasování skončilo patově. Rada města dnes projednala a
schválila variantu číslo 3. Město dnes nebude investovat, protože by to stálo 12-15 milionů
korun. Nemáme na to dostatek volných peněz, i z důvodu budování kanalizace. Letos bude
hřiště zatravněno, včetně antukového hřiště. Zkulturní se to. Z důvodu připravované
rekonstrukce centra se počítá s využitím tohoto prostoru pro pořádání farmářských trhů,
případně dalších akcí. Letos se vysadí stromy, aby se odclonil chodník od hřiště.
P. Bělík – upozornil na nebezpečná místa na cyklostezce u Dury – je tam strom. Suška. Bude se
řešit místo, kde se objevuje voda přes cyklostezku u Dury – směrem do Vlčovic, voda je po
celé cyklostezce. U kynologického cvičiště.
Starosta – opravíme to. Slumeko tam zajede.
P. Bělík – uvolněná dlažba na cyklostezce u zastávky u Tatry. Možná podemleté. Chodník pro
pěší. Dlaždice na Panské jsou uvolněné.
M. Lapčík – podíváme se na to.
Oldřich Hadvičák – viděl jsem v plánu za loňský rok rekonstrukci komunikace Mniší –
Měrkovice. Lidi, kteří jej schválili, se nedívali do katastru města. Město Kopřivnice má svůj
konec jinde, než skončila rekonstrukce. 800 metrů není zrealizováno a je v žalostném stavu.
Kdy se bude realizovat? Co s tím bude město dělat a kdy se bude řešit. Slumeko tam udělalo
nějakou opravu, protože tam pan Pustka jezdí do práce. Zdá se mi, že frekvence na cestě Mniší
– Měrkovice – konstrukční provedení provozu nevyhovuje. Vloni, kdy byla uzávěrka
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komunikace Hukvaldy – Kozlovice, byl provoz enormní. Na Francouzské je menší provoz než
na této cestě. Nějaké řešení tady bylo, před 15 lety. Doufám, že mi příští rok řeknete, jak to
budete řešit. Nevím, zda to lidem, kteří tam bydlí, nevadí, ale mi ano.
K. Žák – realizace opravy komunikace. Máme určitý balík peněz na celé město. Vloni jsme dělali
nejvíc v Mniší. Udělali jsme i cestu na Dolní Spružinky. Vysoutěžili jsme nízkou cenu a mohli
opravit víc. Udělali jsme ten nejhorší úsek komunikace. Slumeko navíc provedlo nějaké další
opravy v horní části. Víc peněz jsme neměli.
Hadvičák – odpověď mě neuspokojila. Podle mého hrubého odhadu – 600 tisíc, které by stal
zbývající úsek, by neměl být problém pro rozpočet města.
Starosta – 600 tisíc korun je hodně. Ročně jsou 3 miliony vyčleněny v rozpočtu města na opravy
chodníků a komunikací. Řeší se nejhorší úseky. Na komunikaci – šířku se můžeme podívat,
pokud ji rozšíříme, tak po ní bude jezdit víc aut. Je na zvážení, zda do rozšíření jít. Podíváme
se na to – účelovost, technickou úpravu – zda by to nebylo kontraproduktivní.
Alois Šimíček – kde jdou peníze, kteří někteří občané platí jako stočné? Není to stočné, není
vybudována žádná kanalizace, žádná čistička. Kde ty peníze jdou?
F. Apjár – jdou do čištění, do úprav. Opravovaly se poklopy a další věci kolem kanalizace. Naše
čistící čety jsou zde často, kontrolují šachty, čiští je, provádějí se revize.
A. Šimíček – občan platí jako stočné, město nezařídí nic, co má ze zákona.
J. Janča – zajímalo by mě, jak to bude město řešit, že někteří podepsali a platí, někteří nepodepsali
a neplatí. Jak to bude řešit město? Budou ti, co platí, nějak zvýhodněni?
F. Apjár – 90 % je napojeno a platí. Tři domy – které jsou napojeny a neplatí, budou s nimi
prováděny další kroky. Aby doplatily. Zbytek, kteří nejsou napojeni, vypouštějí do řeky nebo
jinde, ale ne do kanalizace, se neřeší.
Místostarosta Šimíček – pozval přítomné na akce pořádané v Týdnu pro rodinu a na Jarmark
sociálních služeb. Poté pohovořil o tom, že město hledá silného partnera pro výstavbu domova
pro seniory a začalo jednat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
B. Mužíková – poděkovala za účast občanům, vedení za zodpovídání dotazů.
Starosta – diskuze nebyla moc rozvinutá. Ve Vlčovicích byla delší. Možná to svědčí, že tady ty
problémy nejsou tak velké. Požádal občany o shovívavost a vstřícnost při budování kanalizace,
pokud ji město bude realizovat. Dále vás žádám o shovívavost, že z důvodu rekonstrukce
mostu v Lubině, budou někteří z lubinských občanů jezdit přes Velovou. Máme z místních
objížděk obavy. Máme připraveno opatření, pokud budou po týdnu na Velové kolize, bude tam
provoz řízen semafory. Akce v Lubině trvá 3 měsíce. Děkuji za aktivní účast.
Místostarosta Pospěch – je to třetí schůze, tady byla atmosféra nejpříjemnější. Patří vám
poděkování za kultivovaný projev.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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