MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 5.5.2015
Místo konání: Katolický dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dagmar Rysová, Stanislav Šimíček, Ing.
Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Mniší Václav Lichnovský a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Radek Harabiš, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Ivan
Viskupič, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Bohuslav Hrušovský, Ing. Radomíra
Michálková, Martin Lapčík, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc. Dušan
Bartošák, Jan Müller (velitel městské policie), Mgr. Dana Hoďáková
(Kopřivnické noviny)
Přítomno cca 55* 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.
Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. Budeme pokračovat v tradici veřejných schůzí. Po
říjnových volbách došlo ke změně, máme jen dva místostarosty a představil je včetně
rozdělení jejich kompetencí. Budeme pokračovat v započatých akcích v minulém období –
např. po dokončení I. etapy chodníku pokračujeme v II. etapě. V červnu by Správa silnic
Moravskoslezského kraje měla zahájit rekonstrukci mostu a nově budovaný chodník na něj
naváže. Vloni jsme zrealizovali víceúčelové sportovní hřiště. Letos bychom chtěli pokračovat
v dalších aktivitách. Ty představí Ing. Lenka Šimečková. Pokud vás něco zajímá, máte
možnost se zeptat přítomných vedoucích odborů radnice a firem.
Stanislav Šimíček – přivítal a pochválil členy místní komise, že dobře pracují. Pokud něco
potřebujete, sdělte to členům komise a my se tím budeme zabývat. Chodník – vyskytly se
dvě více práce, dva krát muselo dojít k přeložkám, a stavba tak bude mít zpoždění. Celá
akce bude dokončena do konce července.
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Ing. Lenka Šimečková – rozpočet a Akční plán rozvoje města Kopřivnice

Rozpočet – zhodnocení rok 2014
• Infrastruktura
o chodník – I. etapa
dotace SFDI
o minihřiště
+ podíl FC (povrch)
o varovný a monitorovací systém
celkové nákl. projektu
dotace OPŽP
o hřbitov – rek. schodiště
• Další realizované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o příspěvek ZŠ Mniší
o příspěvek MŠ Mniší
o dotace sport (FC + SDH)
• celkem
Rozpočet - plán r. 2015
• Infrastruktura
o chodník II. etapa
Dotace ROP
o hřbitov – rek. schodišť
o oprava mostu M1
o zatrub. kanál (č. p. 164-112)
o kaple – přísp. na opravu
o opravy míst. komunikací
o ukončení monitoringu SEZ, likvidace vrtů
• Další plánované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Mniší
o dotace sport (FC+SDH)
o příspěvek na provoz ZŠ
o příspěvek na provoz MŠ
o nákup vozidel pro JSDH v MČ
• celkem

17 877,0 tis. Kč
4 621,5 tis. Kč
2 005,9 tis. Kč
650,0 tis. Kč
1 239,0 tis. Kč
10 325,0 tis. Kč
9 293,0 tis. Kč
78,7 tis. Kč
419,4 tis. Kč
106,3 tis. Kč
631,7 tis. Kč
330,5 tis. Kč
162,2 tis. Kč
22 850,7 tis. Kč

4 500,0 tis. Kč
85 % ZV
120,0 tis. Kč
700,0 tis. Kč
500,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
700,0 tis. Kč

397,0 tis. Kč
69,0 tis. Kč
172,2 tis. Kč
689,9 tis. Kč
330,0 tis. Kč
8 278,1 tis. Kč

Akční plán 2015 - 2016
• Realizace projektů se schválenou dotací např.:
o Chodník v Mniší II. etapa
o Demolice objektu č. p. 265
o MŠ Pionýrská – en. opatření
o MŠ Česká – en. opatření
o Zimní stadion – rek. technologie chlazení
o Realizace IPRM Kopřivnice JIH
o Projekt sociálně právní ochrany dětí
o Obnova vybavení v Domovinkách a v Klubu Kamarád
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•

•

o Rozvoj projektu Zdravé město
Realizace projektů v případě schválení dotace např.:
o Revitalizace zahrady MŠ Pionýrská
o Regenerace Sadu dr. E. Beneše a Masarykova náměstí
o Rekonstrukce zázemí sport. areálu ve Vlčovicích
Další akce:
o Rekonstrukce mostu přes Kopřivničku a rekonstrukce krajské komunikace přes
Lubinu (8-12/2015)
o Vytvoření cyklopruhu – propojení Dělnická – Nádražní – u žel. zastávky
o Projektová příprava rekonstrukce centra města a letního koupaliště
o Letní brigády pro mládež
o Popularizace technických oborů – Kopřivnické dny techniky
o další

Šimečková – připravuje žádost na III. etapu – do 19. června se bude podávat žádost, o
prázdninách se bude vědět, zda jsme byli úspěšní. III. etapa chodníku spočívá od školy na
odbočku po hřbitov. Délka plánovaného chodníku 250 metrů. Nová vozidla pro hasiče –
Mniší a Lubina, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele těchto vozidel.
Letní brigády – podrobnosti budou zveřejňovány postupně na webu města. Kopřivnické dny
techniky – III. ročník 6.-7. června – spousta dobrovolných akcí. Tatra připravuje v neděli den
otevřených dveří, kdy budou zpřístupněny provozy automobilky.
Diskuze
Žák – hovořil – nabídl možnost zapojení do aukce na nákup energií. Poskytl bližší informace.
Občanka – Jak je to, když jsme vázání na dva roky?
Žák – vy se nemůžete zúčastnit. Snad za rok, či později. Pro město není extrémní zátěž,
zorganizovat aukci. Je to na rozhodnutí vedení města. Své požadavky můžete avizovat přes
komisi.
Šimečková – nové smlouvy by měly být od 1. listopadu a budou na dva roky.
Občanka – je nutné pochválit MÚ, že do Mniší investuje hodně peněz. Za to, že budeme mít
chodníky, máme školu. Něco ke kulturního domu. Letos je výročí 40. od jeho dokončení. Za
tu dobu spousta věcí dožívá, bavili jsme se o tom v komisi. Měli bychom zde více akcí
kulturních i sportovních. Probíhají zde pohřební hostiny, větší svatby. Chtěla bych se
přimluvit za naše sociální zařízení, které je v katastrálním stavu. Aby se to realizovalo
alespoň v příštím roce. KD ve Vlčovicích má sociálky zrekonstruované. Chtěli bychom zde
zavést sportovní aktivity. Budeme se o tom bavit v místní komisi. Bylo by vhodné zpracovat
a počítat s penězi na studii. My víme, co zde chceme a co by studie měla obsahovat.
Rysová – děkuji za pochvalu. Věřím, že i ostatní vnímají, že ty investice tady šly. A věřím, že i
půjdou. Snažíme se, aby se v každé místní části i v Kopřivnici něco udělalo. V minulosti se
hodně vkládalo jak do školy, tak v současné době do chodníků. Začít se sociálními
zařízeními v KD – je oprávněná. S rekonstrukcí KD – nemůžeme dát příslib. Jde v řádu o
desítky milionů. Rámy oken jsou staré, ale hliníková okna v KD Kopřivnice jsou v daleko
horším stavu. Pokud by se daly získat dotace, tak bychom se snažili připravit projekt, aby se
dala rekonstrukce zrealizovat. V budoucnosti chceme upravit zahradu i v Mniší. Organizace
MŠ Kopřivnice připravila projekty na rekonstrukci zahrad MŠ. Bohužel na Mniší nedošlo. Je
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to poslední, která by se měla realizovat. Věřím, že se nám to podaří. Realizovat ji budeme
po dohodě s vámi.
Občan – co se bude se silnicí na Měrkovice?
Žák – zrovna ta část komunikace není v majetku města. Snažíme se se Slumekem dohodnout
opravu nejhorších úseků. Hukvaldy se na opravě nechtějí podílet. Jednáme s církví, je to
v jejím majetku.
Občan – jestli se počítá s opravou cest na Měrkovice, jsou tam výtluky. Nový rozhlas je horší,
než to byl ten starý.
Bartošák – rozhlas – všechny informace a připomínky byly ve zkušební době odstraněny,
kosmetické opravy byly provedeny. V příštím týdnu budou doplněny venkovní přijímače,
některé budou zvednuty, některé přesunuty. Pan Lichnovský situaci zmapoval. Víme o
lokalitách, kde rozhlas chybí. Bude dokončen až v příštím roce, neboť už jsme vyčerpali
rozpočet. Pokud budou připomínky, především na hlasitost, ať se lidé přihlásí, my můžeme
na dálku upravit hlasitost.
Žák – cesta na Spružinky – budeme dělat alespoň část, vloni jsme udělali centrální komunikaci.
Jsou tam vyjeté koleje. Chceme krajnice odfrézovat a znovu srovnat asfaltobetonem, kolik
vyjde – bude závislé na výsledku veřejné soutěže.
Občan – jsou tam díry – dva roky zpět to Slumeko zalátalo. Taková údržba není na nic.
Opravené úseky jsou opět poškozeny.
Občan – výstavba chodníku se blíží na můj pozemek. Kdyby došlo k poškození např.
asfaltového povrchu, plotu atd., na koho se můžu v případě problémů obrátit?
Lapčík – na mne. Každé úterý v 9 hodin probíhají kontrolní dny, jinak jsem na telefonu. Most
bude opravovat Správa silnic. Kontakt vám předám.
Občan – cesta směrem na Kozlovice, jsou na ni výhybny. Nešla by udělat ještě jedna u pana
Vítovce. Zvýšil se počet RD.
Žák – víme o tom, ale jsme limitovaní balíkem peněz. Nemůžu slíbit.
Občan – I. etapa byla ukončena. Jak je to s nedodělky?
Lapčík – nedodělky by firma měla dokončit do 15. května. Pokud jsou problémy, obraťte se na
mě.
starosta – Je vidět, že jsme tady něco udělali, když nejsou už žádné dotazy. Chtěl bych
poděkovat za účast a členům komise, která pracovala v minulém období. Občanům, aby se
obraceli na členy komise, kteří vaše návrhy projednají a přenesou na město. My se pak
budeme snažit je vyřešit.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

