MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 24. 4. 2017
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Lumír Pospěch, Stanislav Šimíček, Ing. Miroslav
Halatin, Ing. Lenka Šimečková, Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Hynek Rulíšek,
Martin Lapčík, Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Ing. Radek Harabiš, Bc. Dušan
Bartošák, Jan Müller, Ing. Dagmar Šmiřáková, Ing. Vladimír Pustka, Lumír
Kvita, Filip Apjár, DiS., Barbora Mužíková, DiS., Ing. Radim Hyvnar, Ing.
Roman Gajdušek, MUDr. Kateřina Plocová, Vlastimil Mrkva, Hana Kutáčová,
Jan Vrubel
Přítomno cca 44* 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.
Ing. Radim Hyvnar, předseda místní komise, přivítal přítomné a představil přítomné
představitele města a členy místní komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné. Pozvali jsme vás, abychom vás seznámili,
co se realizovalo, jaké finanční prostředky jsme investovali do Vlčovic a co je v plánu na
letošní rok. Poté představil zástupce městského úřadu i Slumeka. Ti budou v diskuzi odpovídat
na vaše dotazy. Připravujeme velkou investiční akci – odkanalizování místní části Vlčovic a
Mniší. Není tady zástupce projekční kanceláře Koneko, takže nebudeme schopni na vše
odpovědět. Jejich zástupci vás kontaktovali a s vámi jednali. V Mniší jsou větší problémy než
ve Vlčovicích, přesto se je snažíme řešit. V diskuzi se budeme snažit odpovědět na vaše dotazy
na místě, pokud ne, tak písemně.

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
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Odbor rozvoje města
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Rozpočet – zhodnocení rok 2016
 Infrastruktura
o Rekonstrukce šaten – dopracování PD
o Parkoviště u KD – PD
o Chodník Vlčovice – Mniší – PD
o Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší – PD
o Odtěžení sedimentů z mlýn. Náhonů
 Další podporované aktivity
o osvětová beseda
o JSDH Vlčovice
o dotace sport (FC)
o údržba sport. areálu
 celkem

108,0 tis. Kč
39,0 tis. Kč
88,0 tis. Kč
475,0 tis. Kč
25,0 tis. Kč
361,0 tis. Kč
75,0 tis. Kč
145,0 tis. Kč
146,0 tis. Kč
1 462,0 tis. Kč

Vloni jsme prezentovali, že podáváme žádost na realizaci chodníku Vlčovice - Mniší. Bohužel
jsme nezískali souhlas od jednoho subjektu, proto žádost nebyla podána. Na vybudování
kanalizace chceme podávat v závěru roku žádost na ministerstvo životního prostředí.
Rozpočet - plán r. 2017
 Infrastruktura
o Hřiště –
 oprava přívodu zavlažování
150,0 tis. Kč
 Výstavba šaten a zázemí areálu
6 000,0 tis. Kč
o Chodník Mniší – Vlčovice – PD
400,0 tis. Kč
o Parkoviště u KD – realizace
500,0 tis. Kč
o Příspěvek na opravu kostela
100,0 tis. Kč
o Odkanalizování MČ Vlčovice – Mniší – PD
3 500,0 tis. Kč
o Nákup hasičského automobilu
1 687,0 tis. Kč
o Doplnění hlásičů v rámci varovného a monitorovacího systému
 Další podporované aktivity
o osvětová beseda
484,0 tis. Kč
o JSDH Vlčovice
69,0 tis. Kč
o dotace sport (FC)
156,0 tis. Kč
o údržba sport. areálu
150,0 tis. Kč
 celkem
13 196,0 tis. Kč
Na hřišti bude opraven přívod zavlažování, větší akce bude výstavba šaten a zázemí. Protože jsme
nedostali dotaci, rozhodli se zastupitelé, že akce bude zafinancována z rozpočtu města. V rámci
realizace parkoviště u KD – vznikne 17 parkovacích stání. Prozatím se s přemístěním sochy TGM
nepočítá, až s přeložkou I/58.
Akční plán 2017 - 2018
o Zpracování územního plánu města
o Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší
o Přemístění DS Kopretina a vznik nových sociálně terapeutických dílen
o Rekonstrukce ulice Štramberské
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o Zateplení objektů MŠ a DDM
o Rekonstrukce centra města
o Opravy chodníků a komunikací
Další akce:
o Likvidace autovraků (sobota 29. 4. 2017)
o Diskuzní fórum Zdravého města (středa 3. 5. 2017 od 17 hodin v KD Kopřivnice)
o Protidrogový vlak (středa 3. 5. 2017 od 15.30 hodin pro veřejnost)
o Den Země – náhradní termín (úterý 16. 5. 2017 sad E. Beneše)
o Kopřivnické dny techniky (3. a 4. 6. 2017)
Další akce:
o 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.
o Příspěvek ke kotlíkové dotaci 5 tis. Kč – dotační program pro MSK – 3. 9. 2017 –
www.lokalni-topeniste.cz
o Někdo ven? Prázdninový program pro děti

Město připravuje zpracování nového územního plánu. Bude se realizovat zahrada MŠ v Mniší. Je
připraven projekt k přemístění DS Kopretina do prostor Klubu Kamarád na ulici Francouzskou.
Máme schválené dotace na zateplení DDM a MŠ.
Město v rámci kotlíkové dotace přispěje částkou až 5 tisíc korun v návaznosti na náročnost
výměny kotle.
B. Mužíková – zahájila diskuzi. Představila pravidla diskuze.
Ing. Andělín Sedlář – mám připomínku, ale každá se nedá realizovat. Některé jsou varující. První
– chodím často po Vlčovicích a zjišťuji, že skříňky na plynové vedení jsou v havarijním stavu.
Jaké povinnosti se ukládají uživateli plynového vedení, co musí plnit plynárna a co majitel
skříňky na plyn. Druhá – kdysi byly rozmístěny betonové sloupy elektrického vedení. V areálu
fy Vagner u všech sloupů nejsou gumové kryty. V prostoru fy Vagner byl betonový sloup (3
roky zpět) prasklý. Kdo by se měl o to starat, aby se to nezničilo. Kdo by to měl opravit?
Starosta – je to na správce plynu, ČEZ, kteří jsou majitelé rozvodů. Požadavky – město do toho
nemůže vstupovat, nemá kompetence. Nemáme pravomoc nařídit, aby se někdo staral o své
skříňky. Je to záležitost nájemce a provozovatele na základě smlouvy.
Občanka – jak to zamýšlíte s tou kanalizací? V Lubině není kanalizace tak funkční, jak říkáte.
Starosta – investorem je město, připravuje projektovou dokumentaci, na základě které se chceme
ucházet o dotaci. Jde o velmi finančně náročnou akci. Pokud se nám podaří dohodnout se všemi
vlastníky nemovitostí a majiteli sítí, je jich mnoho, tak budeme realizovat kanalizaci, kterou
chceme napojit na Lubinu.
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Občan – vybíráte stočné, i když kanalizace není funkční. Jestli jde voda do kanalizace, tak se
znehodnocuje. Proč by se měla dcera s novým rodinným domem napojovat na kanalizaci, když
má čističku? Kdo se postaral o to, že tam nemůže bydlet? Slumeko si dělá svoje pravidla?
Starosta – nevíme, řekněte konkrétně, o jakou nemovitost se jedná.
Filip Apjár, DiS., pracovník Slumeka – Pravidla si nestanovujeme sami. To řeší stavební úřad a
zákony. Slumeko kontroluje napojení. Dnes se někdo dotazoval, ale vyšlo najevo, že nepostavil
stavbu dle projektu.
Občan – projekt kanalizaci jsem viděl, ptal jsem se na městě a zjišťoval cenu kanalizace. Jakým
stylem budete postupovat, když si lidé budou stavět čističku na vlastní náklady?
Starosta – přesné podmínky ještě město nemá, připravují se. Podpora bude podobná jako
v Lubině. Podpora půjde na projektovou dokumentaci a určitou částku na metr přípojky. Zda
budeme přispívat na vybudování čistírny, asi ne, zatím nepřispíváme. Uvidíme. Byl by to
precedens. Ani v Kopřivnici nejsou všechny části napojené na kanalizaci, na mnohých
místech, kde se staví, není a majitelé nemovitostí si to musí vyřešit a uhradit sami.
Občan – kanalizace – jak budou ošetřeny studny? Jak dopadne, když bude vybagrováno kolem
dokola, co způsobený tlak? Jezdí jeden kamion za druhým. Co když se ve studně objeví
močůvka? Jsou tady dva zdroje vody, které nejsou chemicky upraveny. Jak to budete řešit,
když dojde k jejich poškození? Máte na to právo?
Starosta – máme právo řad vybudovat, pokud podmínky nebudou příznivé, řad nebudeme
budovat.
Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje města – abychom šetřili životní prostředí,
systém kanalizace je navrhován uzavřený. Ani v Lubině nedošlo k znehodnocení vody. Pokud
by se to stalo, tak to budeme řešit. Systém kanalizace je navržen tak, aby k tomu nedocházelo.
Cílový stav z hlediska životního prostředí je mnohem kvalitnější než dnes. Pokud by problém
nastal, tak to budeme řešit. Zatím se nic takového nestalo.
Občan – ropovod je pojištěn na 200 let proti poruchám. U nás nic? Když se stavěl barák, byla
podmínka studna. Vám je to jedno, že klesla voda?
M. Šmíd – nikdo vám nešahá na vodu. Kanalizace je povinnost vás, občanů. Vy byste si měli najít
systém. Pokud se nechcete napojit, můžete si vybudovat svou vlastní jímku. Můžete se
vyhnout, aby nešla kanalizace přes váš pozemek, ale musíte si vybudovat svou vlastní jímku.
Místostarosta Stanislav Šimíček – každý vlastník nemovitosti je zodpovědný za své splaškové
vody. Investice města bude ve výši 60-80 mil. korun. Město si na sebe dobrovolně bere tento
úkol. Je to velký krok. Bude to mít hodně zádrhelů, ale pro vás to bude dobré.
Milan Kapica – při prezentaci jsem nikde neviděl, že by se realizoval dům seniorů. Pořád se jeho
realizace posouvá. Otázka k zadržování vody. Voda patří státu. Co se pro to tady udělalo, aby
se voda zde zadržela? S kým jste jednali – Povodím Odry, krajem či někým jiným? Přes
Vlčovice projíždí velký počet kamionů, zkracují si cestu a vyhýbají se mýtným branám. Co
pro to dělá městská policie, jednala o tom s Policií ČR? Když projíždějí náklaďáky od
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Hukvaldy, jezdí rychle a cesta je tu úzká. Nikdo nezastavuje kamiony. Slumeko nebo
Moravskoslezský by se měly podívat a řešit situaci u č. p. 19 – je tam velká díra, nic se tam
neděje. Lávka na dolním konci na mostu u Mniší – je tam špatný povrch. Odskočil, jsou tam
výtluky, solí se to – bude z toho drť. Cyklostezka od mostu k panu Lednickému – krajnice jsou
špatné, se rozjíždí. Je na skládce. Je to dost nebezpečné.
Místostarosta Šimíček – domov seniorů – mluví se o něm přes 20 let. Je to velká investice – cca
115 milionů korun. Momentálně jednáme s Moravskoslezským kraje o výstavbě a následném
provozování. Doufáme, že se podaří nalézt řešení. K výstavbě potřebujeme silného partnera.
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – letos byla dokončena Adaptační
strategie ke změně klimatu, která obsahuje řadu opatření, jak se připravit na změnu klimatu.
Tento strategický dokument obsahuje i informace pro veřejnost, předpokládáme, že koncem
letošního, případně začátkem příštího roku zpracujeme, jak informovat veřejnost. Každý
majitel rodinného domu musí zadržovat vodu. V prvé řadě to musí udělat sami lidé, město se
bude také na to připravovat a realizovat určitá opatření. Dešťová voda má být pro zálivku i pro
splachování. V příštím roce bude řada seminářů, budou letáky s informacemi pro občany, jak
co dělat.
Starosta – připomínky na nákladní auta dostáváme i z Mniší. Město nemá možnost, jak to řešit.
Jednáme s krajem i Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeka – Slumeko vyvíjí tuto aktivitu. Zadali jsme zpracování
projektové dokumentaci na kraj. Dopravní omezení pro kamiony musí být vyznačeno na
silnících vyšších tříd – např. na komunikaci vedoucí z Frýdku-Místku. Blížíme se k finální
fázi, kraj by měl vydat stanovisko k dopravnímu omezení. Musíme jednat s krajem a za pomoci
města, aby kraj udělal dopravní značení.
Starosta – zatáčka u Fonsilu, vloni byla zpracována projektová dokumentace. Letos by se měla
opravovat.
M. Šmíd – diskutujeme o tom. Tlačíme na Ředitelství silnic a dálnic, aby situaci řešilo. Dnes to
stojí na přeložce plynu. Je to administrativní šimel. Město nemůže do tohoto vstoupit. Věřme,
že se to letos podaří. Chtěl bych poprosit občany Vlčovic, Mniší – od 9. května se bude
v Lubině opravovat most, místní budou jezdit víc přes Mniší. Kraj opravuje most. Most jinak
nejde opravit, než když se uzavře. Přesto budeme rádi, když budete tolerantní vůči Lubiňanům,
kteří budou využívat cestu přes Velovou.
Ing. Dagmar Šmiřáková, Slumeko – prověříme stav podkladu na lávce a podle toho budeme
jednat. Nevím, nemám informace, že by to bylo v tak špatném stavu, že to není schůdné.
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic – zmiňovaný úsek cyklostezky byl už jednou
opravovaný. Podíváme se na to. Byly zjištěny stopy pojezdu vozidla, které krajnici strhlo.
Ing. Jiří Gavlas – chtěl jsem se zeptat občanů, zda jsou s odpovědí p. Rulíška spokojeni, zda se
bude chytat vodu do kbelíků? Co poldry? Loňská anketa k Adaptační strategii, kterou pro
město dělala nezisková organizace, byla hloupá a k ničemu není.
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H. Rulíšek – poldry – návrh na obnovu rybníků pod komunikací I/58, kde by se mohla zadržovat
voda. Zatím se v této věci nic nerealizovalo, je tam vedení vysokého napětí. Konkrétní úkoly
se budou připravovat na základě adaptační strategie. Ankety – v Praze, Brně, Ostravě – si
výsledky považovali. Je to věc názoru. Výsledky ankety a jejich zhodnocení – se použily pro
zpracování adaptační strategie.
M. Šmíd – je pravda, že 3-4 roky zpět, jsme se pokusili obnovit systém místních rybníků z doby
Marie Terezie. Byl zde v minulosti systém kaskády rybníků. Zvažovali, zda zde neobnovit
rybníky. V původní podobě to nejde. Je zde problém odvést stávající vodu, než zadržovat vodu
– náhony – mlýnský, tatrovácký. Je zde problém s vysokou spodní vodou, jak ji odvést.
V prostoru bývalých rybníků – jsou soukromé pozemky, a jejich majitelé možnost obnovit
rybníky odmítli. Navíc jsou zde rozvody inženýrských sítí – elektřina, O2. Technicky je to
možné.
Občan – jakým stylem se prodávají pozemky v podnikatelské zóně? Liberecká firma Laird v zóně
prodává pozemky. Jak je to možné, že tam nic nepostavila a dnes se to prodává? Je to na webu.
Starosta – není mi to známo.
M. Šmíd – firma BitStone – Bang & Olufsem – má nějaké rezervní pozemky. Firma Laird
směňovala pozemky Dolní Roličky v Lubině za pozemky v zóně. Je to v části, kde není
technická infrastruktura a není tam ani příjezdová komunikace. Je to v koncové sekci, v kopci.
Tato komunikace, která je, neodpovídá normám. Postavit tam může kdokoli, ale musí
dodržovat pravidla. Firma Hacvia zaplatila za pozemky v zóně dle znaleckého posudku – 360
Kč za m2.
Občan – Určitě to nekoupili za cenu, kterou zaplatila městu, ale prodá to za víc.
M. Šmíd – přijďte, vysvětlím.
Jan Odložilík – jestli bude připraveno setkání občanů, když bude zpracována celková kanalizace,
kde by byli seznámeni s celým projektem, ať víme, co nás čeká? Bude mít vybudovaná
kanalizace vliv na stočné? Jak to bude s cenou? Přeložka I/58. ODS měla ve volebním
programu, že zajistí přeložku I/58. Vítám, že město přispěje 5 tisíc korun na výměnu kotlů. Je
dobré, aby si občané vyměnili kotle.
Starosta – pokud bude zájem, přijedeme za přítomnosti projektanta sem. Výše stočného –
odpověď neznáme. Provozovatelem kanalizace bude SmVaK. Přeložku jsme neslibovali, ale
říkali jsme, že se budeme snažit ji urychlit, neboť je v majetku státu. Obchvat kolem Příbora –
trval deset let. V programu ODS není napsáno, že zajistíme nebo postavíme přeložku silnice
I/58. Vzhledem k tomu, že tato silnice je v majetku a správě ŘSD má město jen omezené
možnosti, jak tuto investici urychlit. Ujišťuji Vás, že jsme společně s odborem rozvoje města
využili všech příležitostí při jednání s ŘSD, Krajským úřadem MSK či Sdružením pro rozvoj
MSK, abychom připomněli důležitost tohoto záměru a iniciovali jeho zahájení. Bohužel, v
současné době není tato investice v investičních prioritách krajské ŘSD. O tom, jak vnímá
ŘSD důležitost silnice I/58, svědčí postup opravy zatáčky u Fonsilu (přes naše urgence).
M. Šmíd – kanalizace – dnes jsme se sešli na veřejné schůzi, kdy se chcete ptát na cokoli. Pokud
budeme řešit kanalizaci jednoho, další to nebude zajímat. Když se dělala projektová
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dokumentace v Lubině, tak se jednání udělalo ve fázi před realizací. Všichni nebudou napojeni
na kanalizaci – hlavně v okrajích. Systém podporovaný evropskými fondy má finanční rámec
– počet napojených lidí na délku kanalizace. Rádi bychom ji dovedli všude, ale technicky to
není možné. Někde je problém s vlastníky, kteří nás nechtějí přes svůj pozemek s kanalizací
pustit. Kdo nedal souhlas, musí si po roce 2021 sám řešit svůj problém s odpady. Kdo má
čistírny odpadních vod – tak po roce 2021, nebude funkční. Město nebude hlídat dva systémy
odpadních vod. Otevřené vývody, přepady ze septiků – to nebude funkční a město to nepovolí.
Kdo nedal souhlas a nechce se napojit na kanalizaci, která povede blízko vás, zvažte.
Navrhujeme konzultace u nás v kanceláři, kde máme všechny potřebné dokumenty. S někým
to bylo projednáno. Pokud by byl zájem, není problém svolat jednání i s projektanty. Necháme
na zvážení místní komisi – zda chce začátkem května toto jednání zorganizovat.
F. Apjár – dvojí stočné nebude. Zákon neumožňuje vybírat poplatky za dešťové vody. Do toku
půjde pouze dešťová voda. Ostatní do nové kanalizace.
Místostarosta Šimíček – 5 tisíc korun na výměnu kotlů se bude posílat přes Moravskoslezský
kraj. Peníze máme schváleny. Kdyby se nám to nepodařilo s krajem vyjednat dohodu na další
období, tak kraj přispívá na výměnu kotlů dostatečnou sumou peněz.
Občan – původní kanalizace – Slumeko provedlo před 2 měsíci čištění kanalizačních vpustí. Před
č. p. 155 a 154 – zůstaly hromádky odpadů, nebyly odvezeny.
F. Apjár – stalo se nedopatřením. Zítra bude odstraněno.
MUDr. Odložilíková – chci se zeptat na vybudování autobusové zastávky u křižovatky na Mniší.
Neodpovídá normám. Auta ohrožují cestující.
M. Šmíd – obě zastávky jsou součástí realizačního projektu na chodník Vlčovice – Mniší. Problém
je v sousedovi, který nedal souhlas k realizaci. Dále zde povede kanalizace. Do doby, než se
dozvíme, že dostaneme dotaci na kanalizaci – nebudeme stavět záliv včetně osvětlení zastávky.
Jan Odložilík – chtělo by to provizorně rozšířit. Stojí tam děti, staří. Je to nebezpečné.
Jaroslav Bonk – jsem jeden z mála, který pustil kanalizaci přes svůj pozemek. Dnes bych to
neudělal. Město slibovalo, že tam budou krátce, ale trvalo to dlouho a ještě jsem měl
reklamace. Znehodnotilo můj pozemek z 500 na 50 Kč za metr.
M. Kapica – před dvěma lety jsem argumentoval, že místní jsou ochuzeni o vysílání KTK. Koupili
si satelit, ale přes něj signál nejde. Chybí zde informace. Co se stalo s prostředky, za prodej
obchodu - Jednoty? Obchod byl vybudován občany. Občané jsou ochuzeni. Ať tu Jednota něco
postaví. Hledáme řešení, i stát se tím zabývá. Někteří nemají auta, aby dojeli do Kopřivnice.
Ing. Radek Harabiš, vedoucí oddělení informatiky – původní záměr byl, že KTK bude vysílat
z Bílé hory. Bude se vysílat internetově. Kdo má zájem, ať napíše na e-mail na ktk@ktk.cz
nebo se telefonicky spojí s KTK, kde dostane informace. Vysílání KTK je určeno pro
Kopřivnici, ne na celostátní úrovni.
Starosta – o zrušené prodejně Jednoty se bavíme dlouho. Město nemělo možnost do toho
zasahovat. Jednota nám to neřekne, co s penězi udělala. Zrušeno to bylo z ekonomických
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důvodů. Všichni jezdí na velký nákup do města do nákupních středisek. Víc než pojízdnou
prodejnu se nepodařilo zajistit.
A. Sedlář – vidím časovanou bombu. Obchod, který provozuje Jednota, je cenově vyšinutý ze
zaběhnutých kolejí. V pojízdné prodejně jsou dvojí ceny.
Místostarosta Šimíček – jsem rád, že tady pojízdná prodejna po roce zajíždí. Do cenové politiky
dané firmy město vstupovat nemůže.
Starosta – pokud senioři nemají auto, naše středisko sociálních služeb nabízí službu, že doveze
nákup domů za určitý poplatek. I v Kopřivnici tuto službu řada seniorů využívá.
MUDr. Žáčková – plánuje město pro letošní rok vánoční výzdobu k nám do obce?
Starosta – posuzujeme možnosti města, je to o financích.
Lumír Kvita, Slumeko – místní komise by si mohla vybrat místo, kde by mohla být umístěna.
Strom je ve spolupráci se životním prostředí. Je to možné.
Starosta – obraťte se na místní komisi a ve spolupráci se Slumekem to zajistíme.
Občan – přemístění DC Kopretina. Co bude s tou budovou? Proč ji stěhujete, když jsou klienti
spokojeni.
L. Šimečková – budova, která slouží v současné době, není bezbariérová. Pro některé klienty
potřebují bezbariérové přístupy. V rámci rekonstrukce objektu na Francouzské vzniknou
prostory bezbariérové, pro ty, kteří jsou samostatní, budou mít své další dílny. Objekt je
součástí, kterého se dotkne rekonstrukce I/58 – má jít dolů, nebo bude vedle něho mostní
těleso, proto v této chvíli objekt opouštíme.
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – za správu majetku města, nevíme, co s tím
objektem. Nemám z toho radost. Neměli bychom do něj investovat. Pokud někdo přijde, že jej
chce na krátkou dobu, můžeme pronajmout. Jsme připraveni s ním jednat o rozumném
nájemné.
Občan – jako hasiči bychom jej chtěli pro uložení prostředků.
L. Šimečková – nepůjde to tak rychle. Dotační řízení má být v nejbližší době ukončeno. V případě,
že to vyjde, rekonstrukce proběhne v příštím roce a ke stěnování by mohlo dojít v závěru
příštího roku.
Občan – napojení současné cyklostezky na Frenštát. Jak to pokračuje?
Starosta – záměr pokračuje. Frenštát projektuje, je připraven podat žádost o dotaci. Město jedná
o pozemcích kolem mostu a za ním. Máme zájem o napojení na Frenštátem budovanou
cyklostezku.
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M. Šmíd – záměr stál na majetku. Podíváme se na to, v jakém stavu je to. Budeme jednat o výkupu
pozemků. Máme zpracovanou studii. Náklady na napojení vlčovické cyklostezky na
frenštátskou jsou odhadovány na cca 14 milionů korun.
A. Sedlář – Kopretina je provozována Armádou spásy?
Místostarosta Šimíček – Denní stacionář Kopretina provozuje městská organizace.
Nízkonákladové zařízení Klub Kamarád provozuje Armáda Spásy. Místostarosta pozval
přítomné na jarmark sociálních služeb a na akce pořádané v rámci Týdne pro rodinu.
B. Mužíková – připomněla, že se blíží závěr.
Místostarosta Mgr. Lumír Pospěch – jsem rád, že se vše zodpovědělo. Chodím na komisi
pravidelně a o dění jsem informován. Spolupráce s komisí je dobrá.
B. Mužíková – poděkovala za účast občanům, vedení za zodpovídání dotazů. Pozvala na nejbližší
diskuzní akci Plánujme společně a na akce pořádané v rámci Týdne pro rodinu.
Starosta – poděkoval za aktivní účast na veřejné schůzi. O odkanalizování se budeme bavit
následující tři – čtyři roky. Podle toho, jak se s tím trápí projektanti, v Mniší jsou větší
problémy. Je možné, že v blízké době budou muset orgány města rozhodnout, kde se bude
pokládat kanalizace. V některých místech vedou vedle sebe dva vodovodní řady, pokud
bychom je měli dát do jednoho, většího, abychom mohli položit nový kanalizační řad, půjde o
vysoké finanční náklady, které musí hradit samo město.
Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

Čes ká republika
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