Zápis č. 5 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 5. května 2015
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 7

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 7 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: 1

4. Přizváni hosté: Stanislav Šimíček – místostarosta

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 minulých schůzí
3. Vyjádření k prodeji popřípadě k směně pozemků p.č. 806/31, 832/7, 366/65
4. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 832/4
5. 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) vyjádření k umístění kontejnerů naproti domu č. 62 - vyřešeno
b) jednání o rekonstrukci sociálního
neuspokojivého stavu - v řešení

zařízení

v Kulturním

domě

v Mniší

z důvodu

c) nespokojenost občanů s parkovištěm u Kulturního domu, které po zimě je ve stavu
předcházející (vyasfaltování parkoviště) - v řešení
d) informování komise o všech investičních akcí v místní části – vyřešeno
c) spolupráce ohledně sběru a případných připomínek k Varovnému a monitorovacímu
protipovodňovému systému města Kopřivnice - splněno
f) vypracování studie rekonstrukce Kulturního domu - úkol trvá

3. Vyjádření k prodeji popřípadě k směně pozemků p.č. 806/31, 832/7, 366/65
Město Kopřivnice zastoupené odborem rozvoje města žádá komisi o vyjádření k prodeji
popřípadě směně pozemků z majetku města Kopřivnice p.č. 806/31, 832/7 a p.č. 366/65
oddělené na základě geometrického plánu č. 692-20/2015 v k.ú. Mniší do vlastnictví manželů
Čechových.
Komise po projednání
souhlasí
s prodejem popřípadě směnou pozemků p.č. 806/31, 832/7 a p.č. 366/65 v k.ú. Mniší.

4. Vyjádření k žádosti o prodeji pozemku p.č. 832/4
Město Kopřivnice zastoupené odborem rozvoje města žádá komisi o vyjádření k prodeji
pozemku p.č. 832/4 o výměře 20m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 681121/2015 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Kopřivnice v k.ú. Mniší. Pozemek se
nachází v lokalitě „Pod Kazničovem – Vodojemem“ vedle RD pana Myšáka.
Komise po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č..832/4 v k.ú. Mniší až po prodeji popřípadě směně pozemků p.č.
806/31, 832/7 a p.č. 366/65 v k.ú. Mniší.

5. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnice o zahájení jednání o vybudování přístupového chodníku
k víceúčelovému hřišti (realizováno v roce 2014), tak jak bylo požadováno při začátku

2

realizace víceúčelového hřiště SDH Mniší, aby nedocházelo k přístupu k hřišti po
antukové dráze.
Komise po projednání
požaduje vybudování přístupového chodníku k víceúčelovému hřišti.
Stanovisko MÚ

b) Termín příští schůze komise 3.6.2015 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 5.5.2015

předseda komise

ověřovatel
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Příloha č.1
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