Zápis č. 6 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 3. června 2015
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. 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) nespokojenost občanů s parkovištěm u Kulturního domu - na základě stanoviska OMM
komise nepožaduje zamést kamenivo, vzhledem k tomu, že uvedené parkoviště by bylo
ještě v horším stavu, než se nachází v současné době (povrch by byl nerovný). Navrch
OMM zamést kamenivo necháváme na rozhodnutí odboru města (vyasfaltování
uvedeného parkoviště bylo vyžadováno předchozí komisí v rámci požadavků do rozpočtu
od roku 2012 v rámci požadavků úpravy venkovního prostranství u Kulturního domu).
Komise navrhuje zařadit uvedenou akci vyasfaltování parkoviště do rozpočtu města
na rok 2016.
b) vybudování přístupového chodníku k víceúčelovému hřišti - uvedený požadavek byl
projednán na schůzi v Komisi pro místní část Mniší (viz. Zápis ze dne 7. května 2014) a
následně na jednání na městě v období (květen, červen) na oddělení školství, kultury a
sportu ohledně výstavby víceúčelového hřiště (viz zápis), následně byla vznesena
připomínka při předávání hřiště zástupci SDH Mniší. Komise po projednání požaduje
vybudování přístupového chodníku k víceúčelovému hřišti a tím zabezpečení
bezpečnosti osob při příchodu a odchodu z víceúčelového hřiště.
3. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnice o zajištění a osazení odpadkového koše v místě u sochy panny
Marie (50m před křižovatkou cest z horního konce pod Kazničovem a silnici na
Hukvaldy viz fotodokumentace níže).
Komise po projednání
požaduje zajištění odpadkového koše v uvedeném místě.

Stanovisko MÚ:
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b) žádá město Kopřivnice o doplnění kontejnerů v sběrném místě u Kulturního domu pro
tříděný odpad (papír a plasty po 1ks) vzhledem k nedostatečné kapacitě uvedených
kontejnerů. Dále žádá město o zahájení jednání (vytypovaní místa) o vytvoření sběrného
místa ve směru výjezdu z obce Mniší na Měrkovice.
Stanovisko MÚ:

c) žádá město Kopřivnice o srovnání zadní části hřiště u Kulturního domu, které bylo
používáno k přístupu vybudování víceúčelového hřiště v roce 2014 (nerovnost povrchu,
dochází k zadržování vody)
Stanovisko MÚ:

d) žádá město Kopřivnice o srovnání pozemku za kontejnerovým místem u zastávky Mniší
střed (neupraveno při dokončení budování I. etapy chodníku v Mniším).
Stanovisko MÚ:

e) žádá město Kopřivnice o vodorovné označení sloupku (který slouží k zamezení vjezdu
vozidel na cyklostezku) u mostu přes řeku Lubinu do Mnišího u hlavní silnice č.486 na
cyklostezce ve směru z Vlčovic.
Stanovisko MÚ:

f) žádá město Kopřivnice, aby byly stanoviska MÚ podepisovány osobou vyjadřující se
k daným záležitostem
g) Termín příští schůze komise 1.7.2015 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 3.6.2015

předseda komise

ověřovatel
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