MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 3.5.2016
Místo konání: Katolický dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Stanislav Šimíček, Ing. Miroslav Halatin, Mgr.
Ladislav Myšák, Ivan Telařík

Předseda komise pro místní část Mniší Václav Lichnovský a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Jaroslav Bonk, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Hynek
Rulíšek, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc. Dušan Bartošák, Ing. Radek
Harabiš, Ing. Radomíra Michálková, Jana Hromočuková, Jan Müller, Ing.
Dagmar Šmířáková, Lumír Kvita, Filip Apjár, DiS., Ing. Robin Liška,
Václav Lichnovský, Leon Chlebek, Ing. Jaroslav Kresta, Ing. Radim
Pištělák, Alena Pištěláková, Vladan Rek, farář Mgr. Roman Macura
Přítomno cca 98* osob
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města

Program letošního setkání:
1. Představení členů Komise pro místní část
2. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2014-15 a informace o
akcích plánovaných na další období
3. Diskuze
Na úvod předseda Komise pro místní část Mniší Václav Lichnovský přivítal přítomné
a představil zástupce vedení města a členy komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany. Představil přítomné odborné pracovníky
města a omluvil prvního místostarostu ze zdravotních důvodů. Je to už třetí veřejná schůze,
před dvěma týdny byly v ostatních místních částech. Schůze tady byla odložena z důvodu
rekonstrukce veřejných záchodků, které nejsou dokončeny dodnes. Dnes vás seznámíme
s tím, co bylo ve vaší obci realizováno v loňském roce a co se plánuje pro příští rok.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – nejprve zhodnotila, co
se zrealizovalo v roce 2015 a poté přiblížila, s čím počítá Akční plán rozvoje města
Kopřivnice na letošní a příští rok
Rozpočet – zhodnocení rok 2015
• Infrastruktura
o Infrastruktura
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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

•
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chodník – II. etapa
• dotace ROP
hřbitov
kaple – oprava krovu
oprava MK za hřištěm
oprava MK D. Spružinky
o Požární automobil
Další realizované aktivity
o Osvětová beseda
o JSDH Mniší
o Příspěvek ZŠ Mniší
o Příspěvek MŠ Mniší
o dotace sport (FC + SDH)
o správa sportovišť
celkem

5 348,2 tis. Kč
3 757,7 tis. Kč
90,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
428,8 tis. Kč
198,5 tis. Kč
1 522,8 tis. Kč
412,2 tis. Kč
68,9 tis. Kč
742,4 tis. Kč
242,3 tis. Kč
172,1 tis. Kč
207,6 tis. Kč
9 534,7 tis. Kč

V loňském roce byla dokončena II. etapa chodníku, a to díky dotace z ROP, dále bylo
dokončeno schodiště na hřbitov. Město přispělo na opravu krovu na kapli. Vloni byl zakoupen
nový požární automobil.
Rozpočet - plán r. 2016
• Infrastruktura
o Oprava mostu M1
o Zatrubnění kan. (164-112)
o KD
Rekonstrukce sociál. zařízení
Posouzení využitelnosti a EO
o MŠ
Rekonstrukce školní zahrady
Sanace stěny a rek. umývárny
o Odkanalizování MČ – PD
• Další podporované aktivity
o Osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC + SDH)
o příspěvek na provoz ZŠ
o příspěvek na provoz MŠ
o správa sportovišť
• celkem

2 500,0 tis. Kč
500,0 tis. Kč
700,0 tis. Kč
20,0 tis. Kč
980,0 tis. Kč
875,0 tis. Kč
2 200,0 tis. Kč
397,0 tis. Kč
69,0 tis. Kč
175,9 tis. Kč
669,2 tis. Kč
300,0 tis. Kč
200,0 tis. Kč
9 561,1 tis. Kč

Akční plán 2016 - 2017
o Chodník Vlčovice - Mniší
o Rekonstrukce ul. Štramberské
o Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše
o Opravy v objektech ZŠ a MŠ – sociální zařízení, kuchyňky, šatny
o Zateplení objektů MŠ a DDM
o Přemístění DS Kopretina – vznik sociálně terapeutických dílen
o Rekonstrukce centra města
o Opravy chodníků a komunikací
• Další akce:
o Fórum Zdravého města (11. 5. 2016)
o Kopřivnické dny techniky (4. a 5. 6. 2016)
o Mladí městu – letní brigády pro mládež
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Někdo ven? – prázdninový program pro děti
Příspěvek na kotlíkovou dotaci 5 tisíc Kč
Aukce energií pro domácnosti – 2017

Starosta – dokončují se projektové přípravy na chodník Vlčovice – Mniší, budeme podávat
žádost o dotaci. Město zahájilo přípravu na odkanalizování, rada města schválila zadání
dokumentace pro vyhlášení soutěže na zpracování projektové dokumentace. Celá akce
odkanalizování přijde na 140 milionů korun. Město bude v příštím roce podávat žádost o
dotaci z programu životního prostředí, pokud půjde vše dobře, tak stavět by se mohlo začít
v roce 2018. V druhé polovině letošního roku vás budou kontaktovat projektanti, aby mohli
dodělat projekt a já vás dnes žádám o součinnost, aby firma mohla dokumentaci zdárně
dokončit.
V. Lichnovský – zahájil diskuzi
Jan Jalůvka – jaký je stav ve výběrovém řízení na ředitel ZŠ v Mniší. Něco se děje s kaplí
v Mniší?
Starosta – včera proběhlo výběrové řízení, komise určila pořadí ze čtyř kandidátů. Rada města
bude jmenovat nového ředitele 17. května a do té doby jsme vázání mlčenlivostí. Co se děje
kolem kaple. Nic vážného se neděje. Na předposlední radě byl dán úkol odboru majetku
města, aby nechal zpracovat znalecký posudek na kapli a dále má sepsat sakrální památky
na celém území města, poté rada rozhodne, jak se se sakrálními památkami bude nakládat.
Roman Macura, farář – na místní komisi bylo řečeno, že se dnes budeme kaplí zabývat. Chci
vysvětlení. Co je to za divadlo?
Místostarosta Šimíček – byl jsem garantem za Mniší. Rada města dala úkol zpracovat
znalecký posudek a zpracovat seznam sakrálních památek. Pokud jsem dobře informován
tak většinový názor rady je, že kaple zůstane v majetku města nebo by se převedla po
dohodě s ostravsko-opavským biskupstvím. Rada města kapli pro komerční účely prodávat
nebude. Buď si ji město nechá a opraví, nebo se za určitých podmínek převede na
ostravsko-opavskému biskupství.
Farář Macura – proč se změnil postoj? Proč se o tom nebude diskutovat? Nebylo řečeno, že se
vaše stanovisko změní.
Místostarosta Šimíček – v minulosti nebyl jasný názor rady města, dnes je většinový názor
rady města – kaple se nebude prodávat, zůstane v majetku městu, nebo pokud by chtělo
ostravsko-opavské biskupství převzít, pak se převede. Město je si vědomo, že stav kaple
není ideální.
Farář Macura – chci, aby se vyjádřili občané, ale i biskupství. Chybí mi diskuze.
Místostarosta Šimíček – město jako hospodář by mělo řádně spravovat kapli, což město v
minulosti nedělalo.
Starosta – není o čem diskutovat, rada o ničem nerozhodla. Nechala si zpracovat podklady. Až
je bude mít, bude zahájena příprava. Zmiňujete, že by se mělo diskutovat s občany, to se
bude. Postupy známe a s dotčenými orgány to bude projednáno. Zatím není žádný návrh,
neboť se zpracovávají podklady. Proto není o čem diskutovat. Rada žádné doporučení
nedala.
Farář Macura – někdo něco řekl místní komisi, něco zaznělo a teď je to jiné.
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V. Lichnovský – místní komise nedala podnět o kapli, podnět byl dán panem místostarostou a
panem farářem. Na komisi zaznělo, že kaple se nebude prodávat a bude sloužit stejným
účelům.
Farář Macura – bylo řečeno, že se to dnes bude projednávat, a neprojednává se to.
Alena Pištěláková – myslím si, že lidé mohou dnes říct svůj názor. Mluví se to potichoučku, ale
ne nahlas. Řekněte svůj názor.
Občan – letos bylo sucho. Na kopci jsme řešili vodu, nemáme kanalizaci. V jakém období se
plánuje, že by se budoval vodovod výš k těm domácnostem, kde vodu nemají?
Starosta – město neplánuje budování vodovodního řadu nikde, ani ve městě, ani v místních
částech. Řešili jsme se stavebníky, kteří se rozhodli jej vybudovat, chtěli, aby jim město
přispělo, ale město jim nepřispěje. Vodovodní řady jsou v majetku SmVaKu. V rámci
podpory stavebníkům přispíváme na povrch nově komunikací, které sami vybudovali.
Občanka – zjišťoval jsem cenu na SmVaKu, kde mi řekli, že by to stálo cca půl milionu korun.
Město v minulosti dotovalo systém s odpady nákupem kompostérů. Plánuje dotaci na
vybudování jímek na vodu?
Starosta – bohužel s tím nepočítáme. Ani odbory se tím nezabývaly.
Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – sucho se řeší. Stát plánuje modrou
úsporu na vodu. Jaké budou podmínky, zatím nevíme. Česká republika tento problém
začíná teprve řešit. Nic bližšího zatím nevíme.
Občanka – začne se to někdy řešit?
Starosta – zápisy děláme vždy. Plánujeme, že by se na další schůzi probralo, co se vyřešilo.
Pokud bude možné dosáhnout na modrou dotaci, tak bližší informace sdělíme přes místní
média a členy místní komise.
J. Jalůvka – v obci zašuměly různé názory na kapli. Chceme, aby kaple fungovala dál. Právě
proto chceme vědět, jak to bude s kaplí. Určitě budete rozhodovat ve prospěch další
činnosti kaple. Až bude rozhodnuto, co bude s kaplí, budeme rádi, abyste to tady s občany
projednali, např. na mimořádné či řádné veřejné schůzi. Aby to nevyznělo, že město se chce
něčeho zbavit.
Starosta – rada připraví návrh, který bude projednán s veřejností i dotčenými orgány.
Rozhodovat může zastupitelstvo, které je veřejné a může na něj přijít kdokoli.
Místostarosta Šimíček – ukončil bych diskuzi na téma kaple. O tom, že byl dán úkol z rady
města zpracovat posudek na kapli, jsem dal informaci na vědomí komisi. Je možné, že tato
informace byla předčasná a kolegové se na mne možná zlobí. Nicméně je tato záležitost
velice citlivá a tudíž je důležité k ní všestranně i takhle přistupovat. Beru to na sebe.
Radim Pištělák – na rekonstrukci toalet v kulturním domě je v rozpočtu počítáno s částkou 700
tisíc Kč, podle smlouvy se společností, která vyhrála soutěž, by práce měly být zhotoveny
za 400 tisíc Kč, vicepráce dalších 100 tisíc korun. Byl bych rád, kdyby se zbývající peníze
do celkové částky, což je 200 tisíc korun, použily například na výměnu dveří, opravu
podlahy či venkovního hřiště.
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Starosta – v této chvíli to možné není. Rada města by musela projednat rozpočtové opatření.
Pokud by přišel nějaký návrh, může o tom rada města jednat.
Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – jde o částku 100 tisíc, která zbyla, protože se
navíc vyměnila i okna. Zakázka vyjde na 600 tisíc, protože navíc bylo uděláno nové
odvětrání. Chceme, aby záchody byly kvalitně odvětrány.
R. Pištělák – byly i méně práce. Okna byla vyměněna i vzduchotechnika, myslím si, že to ale
nestálo tolik, co říkáte. Podle mne by mělo zbýt 200 tisíc korun.
K. Žák – není problém předat podrobné vyúčtování, co bylo provedeno a kolik to stálo místní
komisi.
A. Pištěláková – neviděla jsem v návrhu akcí další etapu chodníku – od kaple dál. Vloni se
přitom mluvilo, že pod tímto chodníkem bude i kanalizace. Poté přečetla úryvky
z Kopřivnických novin z článku o veřejné schůzi ve Vlčovicích a chtěla vysvětlení po
starostovi a architektovi města.
Starosta – dle zákona o pozemních komunikací je zakázáno do nich kopat. Spoléháme na to,
že dojde k novele zákona. Doufejme, že než bude dokončen projekt, budeme moci vést
kanalizaci v komunikaci.
Milan Šmíd, architekt města – páteřní trasa pod komunikací od Hukvald až po Vlčovice by
měla na sebe nabrat ostatní kanalizace. Město bude připravovat projektovou dokumentaci
tak, jak nám to umožní vstřícnost občanů, protože někde se neobejdeme bez toho,
abychom nešli přes některé předzahrádky. Kanalizace nemůže obsáhnout všechny samoty.
Je to extrémně neekonomické. Při zpracovávání projektu se bude posuzovat, co bude
napojeno. Chceme napojit co nejvíce nemovitostí. Bez toho, abychom nemohli vést
kanalizaci pod komunikací, to není možné. Třetí etapa chodníku – stavby realizujeme za
pomocí dotací, bohužel na ni jsme ji nezískali. Budeme se snažit hledat další dotační tituly.
V současné době připravujeme chodník z Vlčovic do Mniší včetně autobusových zastávek.
Taťána Vítovcová, vedoucí učitelka MŠ v Mniší – chci jménem mateřské školy i rodičů dětí
poděkovat za finanční obnos, který mateřská škola od města dostala.
A. Pištěláková – kdy bude uzavřen výkup pozemků?
M. Šmíd – řešíme to postupně podle geometrických plánů. Smlouvy předkládáme radě města i
zastupitelstvu. Pokud jsme zabrali nějaký pozemek, budeme to řešit. Je toho hodně.
A. Pištěláková – nejde o mě, ptá se mě na to spousta lidí. Jsem členkou komise. Požadovali
jsme, aby na ostrůvku byla odrazkami zvýrazněna cesta na Hukvaldy a do centra obce.
Dostali jsme rozpočet do komise, byl vysoký, činil 65 tisíc korun. Můžete to vysvětlit, proč je
tam 75 čidel, když jde o úsek, který je dlouhý 35 mých kroků?
K. Žák – je to návrh, který zpracovala firma. Splňuje to všechny normy osvětlení. Budeme dál
jednat o nějaké levnější variantě.
A. Pištěláková – v zimě se tam nahrnuje sníh, a to osvětlení nepůjde vidět.
K. Žák – odrazky se dělají kolem dokola. Je otázkou, jestli nestačí vodorovné dopravné
značení, které se bude každoročně obnovovat než osvětlení.
A. Pištěláková – nasvícení přechodu řidiče oslní. Ostrůvek pak není vidět.
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Lumír Kresta – můžu se zeptat na výsledek výběrového řízení na ředitele školy? Můžete sdělit
jména uchazečů, nebo zda byli místní?
Starosta – byli 4 uchazeči, byli mezi nimi 2 zaměstnanci ZŠ Mniší.
p. Merta – Do Mniší šlo hodně peněz. Ale 1,2 m komunikace před mostem při výjezdu z obce,
je tam výřez. Nemohlo by to Slumeko opravit, když jinak celá komunikace má nový asfalt?
Starosta – pokud je to v komunikaci, ta je kraje a město s tím nic nemůže dělat. Můžeme dát
podnět na Správu silnic Moravskoslezského kraje, aby se na to podívali a opravili to.
Občan – opravovala se komunikace ve směru na Tichou, bude se pokračovat v opravě
koberce? Opravovalo se to na podzim, na jaře to bylo rozbité. Jak to vypadá s veřejným
rozhlasem, u nás se to bije. Neslyšíme, ani nerozumíme, co se hlásí.
K. Žák – chceme pokračovat v opravě komunikací, máme omezené finanční prostředky.
Pačmatikem se bude opravovat komunikace na Kozlovice včetně Spružinek, tedy úsek, o
kterém jste mluvil.
Dušan Bartošák, krizový koordinátor – město bude podávat žádost o dotaci a vaše lokalita
bude osazena novým ’hnízdem’.
Občanka – pamatuji, co občané pro tu kapli udělali. Prosím, aby se město zamyslelo a kaple
sloužila i pro další generaci.
Marie Špačková – na horním konci se objevila značka zákaz stání. Ne všichni lidi mají možnost
zaparkovat v zimě svůj vůz na svém pozemku. Je tam dost velké prostranství, hasiči
projedou, tak proč tam nemůžeme v zimě parkovat?
K. Žák – značka byla usazena na podnět místní komise. Je varianta, že by v zimě na tom místě
bylo možné parkovat. Komise se tím zabývala. Na spoustě pozemků je možnost si
vybudovat místo na parkování.
Dagmar Šmiřáková, Slumeko – jde o lokalitu pod Kazničovem, kde je komunikace velmi úzká.
V zimním období, pokud tam budete parkovat, není možné zajistit zimní údržbu. Vy stojíte
na křižovatce. I proto nelze dovolit parkování. Vlastníkem komunikace je město, které
v případě nehody, za komunikaci odpovídá.
Starosta – myslel jsem, že problém parkování je jen ve městě. Město odpovídá, že se tam
dostanou hasiči, sanitka.
M. Špačková – projedou tam i hasiči. Kde může parkovat návštěva?
V. Lichnovský – u kulturního domu. Byli jsme na šetření na daném místě s panem Pustkou, pí
Šmířákovou. Obešel jsem všechny nemovitosti a 70 % občanů chce, aby byl zákaz stání
dodržen. Poslal jsem vás za paní Šmiřákovou, zda by město neumožnilo parkovat jinde,
abyste nebránila jízdě ostatním spoluobčanům. Stále se to řeší. Mluvil jsem s paní
Porubovou na zastupitelstvu, nebyla jste za ní, ani jste neoslovila paní Kriškovou a
Kahánkovou.
Místostarosta Šimíček – připomněl, že probíhá sběr starých pneumatik, a to až do konce
tohoto týdne. Občané mohou odevzdávat ve sběrném dvoře na ulici Panské zdarma
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pneumatiky. Za pondělí už bylo odevzdáno na 250 ks pneumatik. Dále poděkoval členům
místní komise za jejich práci a spolupráci, která byla plodná.
Občanka – byly dělány schody na hřbitov. Bude se pokračovat dál v kaskádách schodů až po
přístup ke kříži?
V. Lichnovský – žádný podnět nebyl komisi předán. Co jsme měli, jsme opravili. Podnět dáme
na majetek města.
R. Pištělák – poděkoval za to, co se opravilo. Chci, aby práce byly provedeny kvalitně.
Momentálně je stav velice žalostný. Chci, aby při dalších výběrových řízení, byla firma PAV
trade, s. r. o., z Frýdlantu nad Ostravicí z výběrových řízení vyloučena.
K. Žák – Nejde o nekvalitní práci, ale o nedodělky, které jsou odstraňovány.
Majitel PAV trade – provedené práce jsou zapisovány do stavebního deníku, kde jsou i
zapsány všechny připomínky z kontrol, které jsou následně opravovány. Pan Pištělák byl
přítomen na každé kontrole, opravy a nedodělky jsme vždy opravili. Materiál, který si vybrali,
není skladem, bude dodán v nejbližší době, proto i to zdržení. Včera proběhlo předávací
řízení, kde byl pan Pištělák přítomen a neměl žádné připomínky.
R. Pištělák – měl jsem zakázán vstup na stavbu. Nebylo uklizeno. Připomínky jsem neměl,
nemělo to smysl.
Starosta – město Kopřivnice ve spolupráci s dodavatelem dořeší všechny závady, které jsou
v zápise. Myslím si, že tady o tom bylo řečeno dost.
Tajemník – na webové stránky města jsme umístili zápisy ze zasedání místní komise i
z veřejných schůzí, jsou zveřejněny na dvou místech.
Starosta – poděkoval přítomným za účast, členům místní komise za práci a vyzval občany, aby
v případě problémů se obraceli nejen na členy místní komise, ale i na nového garanta
místní části Mgr. Ladislava Myšáka.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

