MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části
Datum konání: 11.4.2022
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice

Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Lenka Šimečková, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Adam Ondrašík, RNDr.
Veronika Červeňová, Ing. Radek Harabiš, Ing. Pavlína Gajdušková, Ing.
Pavlína Tobiášová, Ivana Holubová, DiS., Bc. Adam Hanus, Jan Müller,
Vladimír Krompolc, Ing. Jan Bittner, Ing. Vladimír Pustka, Ing. Dagmar
Šmiřáková, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Nikol Prokopová, Mgr.
Dalibor Hipík, Radomír Zátopek, Miroslava Štěpánová, Hana Kutáčová,
Marek Holuša.
Přítomno cca 24* 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 vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 –
přivítala přítomné a představila zástupce města.
Mgr. Dalibor Hipík, člen výboru zastupitelstva pro místní část Vlčovice – přivítal
přítomné, vedení města a představil členy místního výboru.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné za vedení města. Po dvou letech
jsme ji mohli uspořádat v jarním termínu. Můžeme vás seznámit, co se plánuje na
letošní rok a také vám řekneme, co se realizovalo. Poděkoval všem, se kterými jsme
v uplynulých dvou letech spolupracovali. Všem patří poděkování především za
trpělivost, za to jak jste spolupracovali při největší investiční akci města –
odkanalizování Vlčovic. Je to zdárně za námi, dnes už jsou jen dokončovací práce.
Poděkoval osvětové besedě a Vlčovjanu za akce. Vlčovjan je svou aktivitou vzorem
pro ostatní spolky ve městě i v jiných místních částech. Poděkoval hasičům za jejich
spolkovou činnost. Jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy, na co nebudeme umět
odpovědět, najdete to v zápise. Starosta představil přítomné zástupce radnice
a organizací města.
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Místostarosta Mgr. René Lakomý – přivítal přítomné a poznamenal, že setkání je opět
po šesti měsících. Poděkoval všem členům výboru místní části za jejich práci. Udělalo
se hodně a mnohé nás čeká. Poté prezentoval, co se vše realizovalo v letech 2021–
2022.
Akce realizované a připravované v letech 2021–2022
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
• celkové náklady cca 183 mil. Kč
v tis. Kč
• 2021
• realizace projektu
68.935,3
• z toho dotace OPŽP
39.218,3
• půjčka NPŽP
22.300,6
• 2022
• realizace projektu
82.000,0
• z toho dotace OPŽP
17.468,2
9.932,9
• půjčka NPŽP
• dočasné provozování kanalizace
380,0
• přípojky městských objektů (kulturní dům,
hasičská zbrojnice, komunitní centrum)
400,0
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
• Dotační program na podporu přípojek
• Vlčovice – 190 dotačních smluv
• 2021 – již vyplacené dotace
833,9
• 2022
4.000,0
• Podmínky pro vyplacení dotace:
do 30.11.2022
• Dokončení přípojky
• Předložení dokladu o likvidaci obsahu stávající žumpy,
septiku, ČOV
• Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny dešťové vody
• Kontrola a zaměření přípojky pracovníkem ORM
• POZOR! – V případě, že dojde ke změně vlastníka nemovitosti před vyplácením
dotace, kontaktujte ORM!
Upozornění!
• Cílem projektu odkanalizování místních částí je zlepšení stavu vod prostřednictvím
rozšíření stokové sítě s napojením na centrální městskou ČOV.
• Původní jednotná kanalizace má časově omezené povolení do roku 2027.
• Provozování této kanalizace vyžaduje vyšší náklady na provoz a údržbu, než
kdyby byla v režimu dešťové kanalizace.
• Cílem města je převést jednotnou kanalizaci do režimu dešťové kanalizace
a z toho důvodu je nutno ukončit vypouštění splaškových odpadních vod
z domácností do této kanalizace.
• Nemovitostem, které mohou být technicky napojeny na novou splaškovou
kanalizaci, ale zůstanou napojeny do jednotné kanalizace, budou rozpočteny
náklady na provoz této kanalizace.
Poděkování
Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení s dopravními a jinými omezeními, kterým jste
vystaveni v průběhu stavby.
Jde o časově a finančně náročný projekt, který je v Mniší navíc komplikovaný tím, že
dochází ke koordinaci investiční akce města – výstavba kanalizace a investiční akce
SmVaK – rekonstrukce vodovodu.
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Akce realizované a připravované v letech 2021–2022
Chodník Vlčovice – Mniší
• 2021
• z toho dotace IROP
• Statické zajištění svahu za kostelem
– předprojektová příprava
• 2021
• 2022
• Řešení cyklistického napojení PPK
v souvislosti s obchvatem Vlčovic – PD
• 2022
• Osvětová beseda
• 2021 – činnost + pingpong stoly
• 2022 – činnost
• Komunitní centrum Vlčovjan
• 2021 – workoutové hřiště
• z toho dotace RWE Gas Storage
• 2021 – dotace akce
• 2022 – dotace akce
• SDH – dotace na akce pro děti
• 2021
• 2022
• Jednotka požární ochrany
• 2021 – provozní výdaje
• 2022 – provozní výdaje
• Sportovní areál
• Správa a údržba
• 2021
• 2022
• Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
• 2021 – z dotačního programu
• 2022 – z dotačního programu
• Rozpočtové výdaje celkem
• 2021
• 2022

v tis. Kč
10.425,8
2.374,3
34,9
55,2
200,0
489,3
451,6
297,5
100,0
10,0
16,4
15,0
10,0
113,8
126,0
~360,0
~420,0
207,8
226,1
81.723,3 tis. Kč
88.285,3 tis. Kč

Další aktivity – rok 2022
• Dotační program na podporu individuální
bytové výstavby
• Podpora
200 tis. Kč/RD
• Příjem žádostí do
30.12.2022
• Nutno doložit oprávnění ke stavbě
• Celková alokace programu
2 mil. Kč
• Konzultace
odbor rozvoje města
• Participativní rozpočet Ko-projekty
• Celková alokace
600 tis. Kč
• Příjem návrhů projektů
1.5.–30.6.2022
• Konzultace
odbor rozvoje města
• Kotlíkové dotace
• 4. výzva 1.7.–31.8.2022 – předpoklad
• lokalni-topeniste.msk.cz
• Příspěvek města úspěšným žadatelům o dotaci na výměnu kotle
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•
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Nádoby na tříděný odpad
• Plast a drobný kovový odpad – rozdáno
• Další zájemci kontaktujte OŽP
• Připravuje se rozšíření o nádoby na papír
• Stále možnost požádat o kompostejnery
Omezení kompostárny v Příboře
• Uložení větví z ořezu od 1.6.2022

Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila novou
službu úřadu.
Nové elektronické služby úřadu
• Platební portál/brána
• úhrada poplatků za odpad, psy či překročení rychlosti – platba kartou či QR
kódem
• Portál občana
• přehled o úhradách poplatků
• platby přímo z Portálu
• elektronické podání prostřednictvím vybraných
formulářů
• přihlášení se prostřednictvím elektronické
identity občana – mj. bankovní identity
• Mobilní rozhlas
• aktuální informace přímo do mobilu (hlášení rozhlasu, aktuality, zprávy
z města – týdenní přehled událostí, hlasování do Ko-projektů…)
Příprava nového Strategického plánu rozvoje města
• 4–6/2022
• příprava analytických podkladů
• 6–9/2022
• jednání v Komisi pro strategický rozvoj a pracovních skupinách
– diskuze nad strategií budoucího rozvoje města
• Zveme Vás k diskuzi do pracovních skupin!
O jednáních budeme informovat obvyklými cestami.
Místostarosta Lakomý představil akce ke 100. výročí narození Emila Zátopka.
Zátopkův maraton akcí v Kopřivnici – týden hlavních oslav 13. až 19. září 2022
• 15. září – ocenění sportovních osobností
• 16. září – odhalení sochy Emila Zátopka
• 16. září – vzpomínkový večer s koncertem Mirai
• 17. září – 20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
• 18. září – mše svatá za Danu a Emila Zátopkovy
• 19. září – sázení pamětních stromů
• Další doprovodné akce
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu
v Kopřivnici
• Náklady projektu: 7 339 200 Kč včetně DPH
• Investor: město Kopřivnice
• Zhotovitelé: Art Consultancy, s. r. o., Sun Drive, s. r. o.
• Předpokládané datum otevření: 3. července 2022
Socha Emila Zátopka
• Autor: akademický sochař Jaroslav Brož
• Investor: město Kopřivnice
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• Slavnostní odhalení sochy v centru města Kopřivnice – 16. září 2022
Upomínkové předměty s logem výročí kopřivnického rodáka Emila Zátopka
Ing. Lenka Šimečková – uvedla, že všechny akce i další podrobnosti k běhu zájemci
najdou na webu 100. výroční narození Emila Zátopka – www.zatopek100.cz
Místostarosta Lakomý – slíbil přístřešek na vloni vybudovanou zastávku. Se Slumekem
se připravuje rozšiřování nádob na papír i re-use (centrum) na použitý nábytek, to vše
formou dotačního programu ve spolupráci s firmou Slumeko. Finišuje pasportizace
zeleně, přičemž každý občan na stránkách města najde mapu, na níž bude zobrazeno
barevně, kolik sečí musí být za rok provedeno v dané lokalitě. První musí být
provedena do 30. června.
Mgr. Dalibor Hipík – poděkoval za pochvalná slova, která zde zazněla na adresu spolku
Vlčovjan a řekl, že nezklamou důvěru města. Poděkoval za dobrou spolupráci města.
Pozval na akce, které připravuje Vlčovjan. Ten připravil mnoho pravidelných akcí, ale
i novinky.
Místostarosta Lakomý – poděkoval jménem města Vlčovjanovi za činnost.
Ivana Holubová – poděkovala všem za prezentaci. Zahájila diskuzi a připomněla pravidla
diskuze.
Místostarosta Lakomý – v nejbližší době budou provedeny drobné opravy na mlýnském
náhonu, který od prosince loňského roku má ve své správě Slumeko. Na opravu je
vyčleněno 115–150 tisíc korun, což je udržovací oprava, aby vše fungovalo. Na
posledním výboru jsme projednávali cyklostezku na Větřkovickou přehradu. Zabýváme
se tím, není to levná záležitost, ale jízda na přehradu by se pro rodiče s dětmi stala
bezpečnou. Nemluvím o tom jen za Vlčovice, ale i za Mniší. Druhým mým snem je
cyklostezka přes Janíkovo sedlo, která by propojila Kopřivnici s Vlčovicemi. Kdyby to
šlo do dvou tří let, bylo by to dobré.
Mám dotaz na pana Holušu – přípojka k Vlčovjanovi, která není dobře zasypaná,
nejsou hotové terénní úpravy. V Základní škole Mniší přišla revize na průlezky – nic
neprošlo. Vaše firma opravovala skluzavku. Jak to vypadá s přípojkami k objektům ve
vlastnictví města a jejich uvedením do původního stavu a se skluzavkou?
Marek Holuša, STASPO, spol. s r. o. – přípojky, jsme prováděli v lednu a únoru
u obecních budov, se přiznám, že jsme terénní úpravy neřešili. Bylo to v zimním
období, kdy podmínky byly špatné. Navíc jsme domluveni s paní Pavliskovou
a Gajduškovou, že drobné terénní úpravy zatím provádět nebudeme.
Co se týče školy a školky v Mniší a průlezek. Informace od vás jsou pro mne nové.
Skluzavku jsme dle dohody odvezli, u nás jsme ji zrepasovali a přivezli zpátky.
Zástupcům školy se nelíbilo, že plastová skluzavka byla někde ve svahu, že je to
nebezpečné. Se školníkem jsme se dohodli, že skluzavku dovezeme, postavíme
bokem a ponecháme k dalšímu využití dle rozhodnutí školy. V případě, že by ji chtěli
někde instalovat, že si jí postaví sami. Taková byla dohoda. O dalších problémech
nevím.
Místostarosta Lakomý – kolotoč ve škole, mluvím za paní ředitelku. Je možné ho dát na
původní místo?
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Marek Holuša – kolotoč jsme také řešili se školníkem panem Kabuďou, jako školníkem.
Dohodli jsme se na tom, že umisťovat na původní místo ho nebudeme, protože vlivem
stáří došlo k poškození vnitřního systému. Pan Kabuďa nám řekl, že ho opraví a na
místo postaví sám.
Mgr. Dalibor Hipík – reakce na pana Holušu, nebylo z toho jasné, zda budou provedeny
terénní úpravy?
Marek Holuša – podívám se zítra a domluvíme se.
J. K. – firma STASPO provedla terénní opravy, nové povrchy cest, ty jsou dobré,
v některých místech dokonce obdivuhodné. Je tu jedno drobné místečko, když se jede
z Mniší, tak je několik kanalizačních poklopů, které jsou obdivuhodně srovnané
s terénem, ale ten poslední před křižovatkou je nějakým způsobem vykřivený, je to
v místě pravého kola. Každé auto, které tam projíždí, má problém. Dá se s tím něco
udělat? Dá se to opravit? Je to u růžového rodinného domu, poslední před křižovatkou.
Marek Holuša – podívám se.
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města – hovořil o novém přístřešku na nové
autobusové zastávce ve Vlčovicích na výjezdu na Kopřivnici. Hledali jsme dodavatele,
zastávka je atypická, může být max. 1,5 m široká. Podařilo se nám ho najít, který by
nám jej dodal za cenu 125 tisíc bez montáže a dopravy. Musíme si ověřit cenu, jestli je
aktuální a poté naplánovat peníze na realizaci. Navrhneme orgánům města, aby
rozhodly o tom, zda se bude realizovat. Zjišťovali jsme vytíženost zastávky. Ve všední
dny tam nastupuje 35 lidí, o víkendu 8 lidí, vytíženost je průměrná.
Místostarosta Lakomý – dotaz na vedoucí odboru životního prostředí na popud zástupce
Vlčovjanu: jak dopadlo jednání s Povodím Odry, s nímž odbor životního prostředí řešil
Babincův potok?
RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí – dopadlo to velmi
dobře. Prošli jsme celý potok spolu se správcem, což je Povodí Odry. Nebyla zjištěna
žádná překážka, která by bránila plynulosti průtoku vody.
Ivana Holubová – nejsou žádné dotazy, a tak požádala o závěrečné slovo.
Starosta – nejsou dotazy, což svědčí o tom, že ve Vlčovicích nejsou problémy. V minulosti
bylo problémů hodně. Poděkoval občanům za účast. Připomněl podzimní komunální
volby. Věřím, že nové vedení i zastupitelstvo bude reflektovat dlouhodobé plány
vycházející ze Strategického plánu a bude pokračovat v rozvoji města Kopřivnice
i místních částí.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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