MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 18.4.2016
Místo konání: Katolický dům Vlčovice
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Lumír Pospěch, Stanislav Šimíček, Ing.
Miroslav Halatin

Předseda komise pro místní část Vlčovice Ing. Radim Hyvnar a další členové komise.
Za město a příspěvkové organizace byli dále přítomní:
Ing. Lenka Šimečková, Ing. Bohuslav Hruškovský, Ing. arch. Milan Šmíd,
Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Bc. Romana Bukovská,
Ing. Radek Harabiš, Ing. Radomíra Michálková, Jan Müller, Ing. Vladimír
Pustka, Lumír Kvita, Filip Apjár, DiS., Ing. Radim Hyvnar, Ing. Roman
Gajdušek, Ing. Roman Polášek, MUDr. Kateřina Plocová, Jan Vrubel,
Vlastimil Mrkva, Hana Kutáčová
Přítomno cca 56* 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 Vlčovice Ing. Radim Hyvnar přivítal přítomné
a představil zástupce vedení města a členy komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany a řekl, že jde o tradiční setkání, během
něhož budou seznámeni s tím, co bylo realizováno vloni a také s tím, co se plánuje na
letošní rok. Představil přítomné pracovníky radnice a sdělil, že se na ně mohou lidé obracet
a zeptat se jich na to, co je zajímá. Zmínil problém z minula – odkanalizování místní části
Vlčovice a Mniší s napojením na kanalizaci v Lubině. Město se rozhodlo pokračovat
v kanalizaci a březnové zastupitelstvo schválilo částku 2,2 mil. korun na zpracování
projektové dokumentace. Požádal přítomné občany o spolupráci, v blízké době vás navštíví
pracovníci projekční firmy a budou se vás doptávat, protože kanalizaci bude nutno vést i
přes soukromé pozemky. Kanalizace není krátkodobá záležitost, letos bude zpracován
projekt, v příštím roce se možná podá žádost o dotaci a s realizací se začne až v roce 2018.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Místostarosta Mgr. Lumír Pospěch – představil se jako nový garant pro Vlčovice a řekl, že ve
vedení města se dohodli, že místostarostovi Šimíčkovi ulevíme a obce rozdělili. Těším se na
spolupráci a věřím, že se bude zde hodně věcí realizovat.
Ing. Lenka Šimečková – rozpočet a Akční plán rozvoje města Kopřivnice
Rozpočet – zhodnocení rok 2015
• Infrastruktura
o KD Vlčovice – úpravy v sále, podhledy, osvětlení
o Chodník Vlčovice-Mniší – PD
o Šatny hřiště – PD, žádost o dotaci
o Stavební rezerva pro novou HZ
• Další podporované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport (FC, tenis)
o údržba sport. areálu
• celkem

374,1 tis. Kč
65,0 tis. Kč
185,2 tis. Kč
136,0 tis. Kč
2 252,6 tis. Kč

Rozpočet - plán r. 2016
Město připravuje žádost na dotaci na chodník, pokud bude úspěšná, realizace bude v příštím
roce.
Žádost o dotaci na rekonstrukci šaten na místním hřišti – město vloni nebylo úspěšné, letos
jsme podpořili klub a čekáme na vyrozumění.
Město vykoupilo pozemky pro stavbu nové požární zbrojnice.
Rozpočet - plán r. 2016
• Infrastruktura
o Hřiště – oprava přívodu zavlažování
o Hřiště šatny – žádost o dotaci
o Nákup hasičského automobilu
o Pískoviště u KD – PD
o Chodník Vlčovice – Mniší – PD (žádost o dotaci)
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší (PD)
• Další podporované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport (FC)
o údržba sport. areálu
• celkem

150,0 tis. Kč
1 200,0 tis. Kč
1 500,0 tis. Kč
100,0 tis. Kč
400,0 tis. Kč
2 200,0 tis. Kč

364,0 tis. Kč
55,0 tis. Kč
145,0 tis. Kč
208,0 tis. Kč
5 122,0 tis. Kč
+ 1 200,tis. Kč
Je připravena oprava zavlažování hřiště, pokud se dostane dotace, město vydá na rekonstrukci
ze svého rozpočtu dalších 1,2 mil. korun.
První kolo výběrového řízení na nákup hasičského auta už proběhlo, bohužel se nikdo
nepřihlásil.
Žádost na chodník bude podána letos.
Celá suma na projektovou přípravu odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší bude stát
cca 5,5 mil. Kč, letos město vydá 2,2 mil, zbytek v příštím roce. Zda jsme byli úspěšní se
žádostí o dotaci, budeme vědět v polovině roku 2018.
Akční plán 2016 - 2017
o Rekonstrukce ul. Štramberské
o Rekonstrukce vily v sadu E. Beneše

Odbor rozvoje města

•

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 Kopřivnické dny techniky (4. a 5. 6. 2016)
o Mladí městu – letní brigády pro mládež
o Někdo ven? – prázdninový program pro děti
o Příspěvek na kotlíkové dotaci 5 tisíc Kč
o Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb – 27. 4. 2016 Kulatý stůl –
služby pro osoby se zdravotním postižením
o Aukce energií pro domácnosti – 2017

Štramberská – v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Minulý týden jsme podali žádost o dotaci na zateplení MŠ – Jeřabinka, Francouzská a DDM.
Na závěr Lenka Šimečková připomněla, kde na webu města jsou zveřejněny všechny důležité
dokumenty města včetně strategických plánů.

R. Hyvnar – poděkoval za prezentaci a řekl, že je čas na diskuzi.
Milan Kapica – chceme být informováni o výstavbě domova pro seniory, v prezentaci o tom nic
nezaznělo. Posledních deset let, co jsem byl v zastupitelstvu, jsem se na tom podílel. Nic se
neděje?
Starosta – stále se něco děje. V březnu byly v místních médiích zveřejněny informace o tom,
že město obdrželo nabídku od Senior holdingu, že by tato firma od města odkoupila
nevyužitou stravovnu a pozemek vedle ní s tím, že by na něm postavila na své náklady
domov pro seniory včetně oddělení pro osoby se zvláštním režimem. Zástupci navštívili a
jednali s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v současné době
zpracovávají, zda se jim to vyplatí. Příští týden se se zástupci firmy sejdeme a poté to bude
projednáno v orgánech města – v radě i v zastupitelstvu. Město nemá 100 milionů korun,
aby takový domov vystavilo samo.
p. Reček – proč ODS nedodržuje svůj volební program. Písemně jsem se na podzim objednal,
abych mohl s vámi jednat a dodnes se mi nikdo neozval. Chtěl jsem s vámi jednat ve věci
zlepšení práce radnice. Jste za hradbou úředníků a k vám jsem se nedostal.
Starosta – nestalo se mi, aby se ke mně nikdo nedostal. Prověřím.
Místostarosta Pospěch – jsem na radnici krátce a dveře se u mě netrhnou. Nevěřím, že by to
u starosty bylo jinak. Jste asi výjimka potvrzující pravidlo. Vždy se snažíme, abychom vyšli
vstříc. Dostat se k Sobotkovi nejde, v Kopřivnici to tak určitě není. Asi se někde stala chyba,
která bude brzy napravena.
p. Ploc – mluvíme o odkanalizování. Máte jasno, kde povede. Bude se pokračovat v opravě
místní komunikace od Mikulenky k Prašivkovi. Vloni opravená komunikace je opět
poškozena. Auta práší.
Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje města – poté, co bylo rozhodnuto o kanalizaci, se
opravy zastavily, neboť ve většině případů půjde kanalizace v komunikacích. U některých
komunikací bude po vybudování kanalizace položen asfalt, někde vyspravena jen ta část,
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kde bude pokládána kanalizace. Všechny nemovitosti nebudou odkanalizovány, ve
Vlčovicích bude 90 % území odkanalizováno, nebudou jen odlehlé nemovitosti. V Mniší to
bude horší, nemovitosti kolem komunikace ve směru na Hukvaldy a Kozlovice
odkanalizovány nebudou. Nově vyvstal problém, neboť komunikace I. třídy jsou pro
umístění kanalizace pasé. Po novele zákona nelze jimi vést kanalizaci, pokud se nezmění
zákon v průběhu letošního a příštího roku, tak nebudeme schopni realizovat kanalizaci,
neboť počítáme, že by byla vedena právě v těch komunikacích. Kraj nedává souhlas
s vedením splaškové komunikace v komunikacích, které mu patří. Po zkušenostech, kdy
nám nedali souhlas majitelé pozemků s vedením chodníku na jejich pozemcích, tak
s vedením kanalizačního řadu s tím ani nepočítáme.
Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – o opravě účelové komunikace jednáme, silnice
byla dělána z recyklátu, byla jako obslužní. Víme, že ji nevyužívají jen místní, ale i ostatní ji
využívají jako zkratku, proto zvažujeme, zda omezit na ni provoz.
M. Kapica – víte, jaká byla vloni situace se suchem. Nevím, co město dělá pro to, aby zde
zadrželo vodu, která tady pramení. Je to úkol pro odbor životního prostředí, chtělo by to
nějakou nádrž, aby zadržela vodu. Instaloval se nový systém rozhlasu – je třeba zlikvidovat
starý rozhlas (dráty, reproduktory), i když není funkční. Chci, abyste intervenovali u
Telecomu, aby se sundaly staré dráty nefunkčního telefonického vedení.
Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – v květnu nebo v červnu letošního roku
začne město s přípravou podkladů pro zpracování adaptační strategie proti změně klimatu,
tzn. i návrhy opatření proti suchu.
K. Žák – máme omezené prostředky na údržbu a správu. Nový rozhlas je v záruce. Peníze,
které jsme ušetřili, jsme použili na demontáž v Lubině, letos se bude pokračovat ve
Vlčovicích a v Mniší.
Místostarosta Šimíček – město Kopřivnice bude žádat o dotaci ve výši 3,4 mil. Kč na rozšíření
rozhlasu nejen ve městě, ale i v místních částech v Mniší, Vlčovicích a Lubině. Chci se
rozloučit jako garant Vlčovic a poděkoval panu Hyvnarovi, který ho podrobně seznámil
s Vlčovicemi a dále poděkoval členům místní komise za jejich práci.
Místostarosta Pospěch – chtěl bych poprosit pana Rulíška, aby přítomné seznámil s novou
akcí na pneumatiky.
H. Rulíšek – rada města schválila návrh, že od 2. do 7. května budou moci občané zdarma
odevzdat do sběrného dvora pneumatiky, a to maximálně 10 ks na občana. Odevzdávat se
mohou pneumatiky od motorek, osobních i nákladních automobilů i od traktorů, ale bez
disků.
R. Hyvnar – poděkoval za tuto novou akci a přítomní občané zatleskali. Řekl, že komise řešila
odstranění starého rozhlasu. Dále hovořil o práci komise i o tom, že mají dobrou spolupráci
s radnicí. Chtěli jsme do komise podklady od města, jaké byly náklady na údržbu na
kanalizace a příjmy za odpadní vody, ale doposud to nebylo splněno. Dostali jsme výčet
oprav, ale ne kolik to stálo a kolik se vybralo v jednotlivých místních částech.
Filip Apjár, pracovník Slumeka – náklady nemohly být zpracovány, protože to do konce
dubna zpracovává účetní a poté bude zasláno komisi a informace budou zveřejněny i na
webu.
Starosta Kopečný – bavili jsme se o tom, že nevíme, kdo je vlastníkem starého vedení, až to
zjistíme, oslovíme ho a požádáme o odstranění. Prověříme to.
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Miroslava Štěpánová – Jak je daleko obchvat Vlčovic?
Starosta Kopečný – nikdo z nás není schopen na to odpovědět. Je to v kompetenci Ředitelství
silnic a dálnic. Podle zkušeností s vybudováním obchvatu kolem průmyslové zónu vám
mohu říct, že se minimálně deset let nic dít nebudete.
M. Šmíd – investice státu byly do komunikací přibržděny. Ředitelství silnic a dálnic dělalo
ověřovací studii, stabilizovalo trasu s tím, že povede mezi kostelem a hasičárnou, od
průmyslového parku k Frenštátu, estakádou kolem hřbitova povede rychlostní doprava.
V horizontu příštích pěti let to ve státním plánu není. Před tím musí proběhnout výkupy
pozemků, a ty stát zatím nezahájil. Je to vedeno pouze jako územní rezerva kraje i města
Kopřivnice. O vybudování obchvatu se bavíme od roku 2002-03. Město Kopřivnice to může
ovlivnit pouze velmi minimálně.
K. Žák – kabely ze sloupu k domu – ty musí odstranit majitel. My jako město můžeme ovlivnit
pouze liniové vedení.
M. Kapica – první se musí odstranit hlavní vedení, až poté k domům. Po starém vedení zatéká
do domů.
Ing. Andělín Sedlář – jsou zde reálné případy, že to zde zamrzne. Nic se s tím neděje. Myslím
si, že není vhodné, když nechávají tyto záležitosti mlčky procházet. Máme zde dvě
autobusové zastávky, kde nejsou lavičky ani krytí před deštěm. Vloni jsme byli postiženi tím,
že zde byla zrušena prodejna. Oficiální stanovisko – zrušení obchodu bylo z důvodu malé
rentability. Chcete to zavést i v okolních obcích, myslím zrušení prodejen. Občané to berou
jako křivdu. Stěžoval jsem si na postupný útlum činnosti místního kulturního domu, pan
Šimíček o tom ví, zesnulý starosta o tom byl informován a nyní o tom budu informovat Mgr.
Pospěcha.
Místostarosta Pospěch – záležitosti kulturního domu budeme řešit v komisi, i já si vás rád
poslechnu. Myslím si, že na vesnicích nemá být kultura opomíjena.
Místostarosta Šimíček – nejsem zodpovědný za chod kulturního domu. Obchod – je to špatné,
že tady není Jednota. Podařilo se zajistit mobilní prodejnu. Obvolával jsem všechny a
podařilo se zajistit, že tady třikrát týdně zajíždí. Není to stoprocentní náhrada, ale alespoň
nějaké řešení.
A. Sedlář – přál bych vám to vidět, třikrát týdně chodím k pojízdné prodejně. Jsou tady lidé
staří, aby vstávali v 6 hodin ráno a mohli si nakoupit, není to humánní. Je to nevhodné a i
ten způsob je skandální.
Starosta Kopečný – chodníky, zastávky – nejsou spojeny s kanalizací. Nevím, co je tady
špatné se zastávkami. Prodejna – už jsem to říkal vloni. Srovnávat současnost se 70. lety
není na místě. My z města nejsme schopni ovlivnit, zda je tady někdo schopen provozovat
prodejnu. V Lubině je jedna prodejna, v Mniší už nemáme co ovlivnit.
M. Šmíd – při stavbě nového chodníku se počítá i s úpravami zastávek – výstupní na Mniší a
druhá na opačné straně. Obě budou řešeny v rámci výstavby chodníku. Projektová
dokumentace leží zde na stole a kdo bude chtít, tak se může na něj podívat a já mu to
vysvětlím. Projekt je velmi obtížný. Chodník není možné řešit bez zásahu do soukromého
vlastnictví. Druhá zastávka – není možné se s majitelem domluvit na vybudování zálivu, ale
aspoň bude vybudováno nástupiště. Úsek od stávající autobusové zastávky až po most
přijde na 13,5 mil. korun. Jde o přeložky inženýrských sítí, vybudováním protihlukové stěny,
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zvýšení obrub, odvod kanalizací, opravy vjezdů k nemovitostem a další. Jde o zásah do
soukromého majetku – chci poděkovat těm, kteří nám vyšli vstříc. Projekt jsme připravovali
celý loňský rok – je to administrativně náročné. Pokud vše půjde dobře a zastupitelé schválí
finanční navýšení – mohlo by se začít stavět v příštím roce. Pokud se bude budovat
kanalizace, může se znovu do chodníku kopat. Pokud nerozhodne vedení města o navýšení
financí, může být budování chodníku odloženo. Proto budeme jednat s vlastníky pozemků,
aby nás někde pustili. Dopředu vás žádáme o toleranci při stavbě.
A. Sedlář – pan Štefek tvrdí, že uhne městu a pustí městu 2 metry.
M. Šmíd – pan Štefek nám nedovolil pokácení lípy. Lípa je překážkou v plynulosti dopravy a ne
chodníku. My jsme se s panem neuměli dohodnout a ani kraj. Navíc svedení dešťových vod
do Lubiny je velmi náročné.
R. Hyvnar – projekt na chodník jsem viděl. Vím, že náročné je jednání s lidmi a vtěsnat se do
mantinelů, které město má. Z důvodu lípy povede chodník na protější straně.
H. Rulíšek – pozval na akci Den Země do sadu E. Beneše, kde bude zajímavý program,
atrakce i zvířata. O den později proběhne likvidace starých vraků, info je na letácích.
Tajemník Miroslav Halatin – na základě podnětů z předchozích veřejných schůzí jsou na
webu města zveřejněny nejen zápisy z veřejných schůzí, ale i ze zápisů jednání komisí
místních částí. Informace tam jsou a budou pravidelně doplňovány.
R. Hyvnar – poděkoval za účast a pracovníkům radnice za zodpovězení dotazů.
Starosta Kopečný – chci vám poděkovat za aktivní účast. Za sebe chci poděkovat místní
komise za dosavadní práci. Dnes se prací místních komisí zabývala i rada města.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

