Zápis č. 2 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 9. února 2016
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 6

Zahájení jednání a organizační záležitosti

1. Zahájení:
Schůzi Komise pro místní část Mniší zahájil pan Václav Lichnovský – předseda komise, který
rovněž schůzi řídil. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů komise,
jednání je tedy usnášení schopné, když zároveň sdělil jména přítomných, a to takto:

2. Přítomni členové komise: dle prezenční listiny

3. Nepřítomní členové komise: 2

4. Přizváni hosté: Stanislav Šimíček – místostarosta - omluven

5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým pořadem jednání s tím, že se
doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného pořadu jednání v tomto znění:

PROGRAM:
1. Úvod, zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Přemístění plakátovací plochy
4. Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.
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2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) zajištění opravy chodníku mezi rodinnými domy č.p. 4,5 po opravě havárie vody dne
23.12.2015 (viz obrázek) – vyřešeno
b) zajištění reflexního označení (odrazky) ostrůvku na zastávce Mniší střed, v důsledku
zabezpečení bezpečnosti provozu - v řešení předáno dopravní komisi
c) žádá město Kopřivnice o zajištění vyčištění potoka Lubinky před rodinným domem č.p.
167 – v řešení písemné upozornění na správce toku
d) zajištění úpravy vodovodní šachty mezi pozemky rodinných č.p 167 a 90 (viz. obrázek),
která vznikla při vybudování nového chodníku - v řešení podnět předán SmVak
e) požaduje zařazení vypracování studie rekonstrukce Kulturního domu a využití
venkovního prostranství u KD Mniší do 2 části rozpočtu pro rok 2016 – v řešení podnět
předán předkladateli rozpočtu
f) přesunutí plakátovací plochy před rodinným domem č.p. 167 na druhou stranu k nově
vybudovanému chodníku – v řešení

3. Přemístění plakátovací plochy
Správce MK žádá komisi o vyjádření k návrhu přemístění plakátovací plochy v Mniší na
pozemek parc. č. 991/24 v k.ú. Vlčovice v majetku města.
Komise po projednání
žádá o projednání
přemístění plakátovací plochy v Mniší na místo (pozemek parc.č. 991/24 v k.ú. Vlčovice
v majetku města) v Komisi pro místní část Vlčovice a navrhuje, aby plakátovací plocha z druhé
strany sloužila jako reklamní plocha (zda-li je to možné ze strany MÚ Kopřivnice a za jakých
podmínek). Poté dojde k opětovnému projednání na zasedání Komise pro místní část Mniší.
4. Různé
a) Termín příští schůze komise 8.3.2016 v 18,00 hod.

Závěr
Tímto byl program schůze Komise pro místní část Mniší vyčerpán.
Součástí zápisu jsou následující přílohy:
1. Prezenční listina ze schůze Komise pro místní část Mniší, konané dne 9.2.2016.

předseda komise

ověřovatel
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