Zápis č. 7 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 7. října 2020
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 9
Přítomno členů komise: 9

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 9 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: 0
4. Přizváni hosté: Ing. Miroslav Kopečný

5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým programem jednání s tím, že
se doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného programu jednání v tomto znění:
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulé schůze
Valašská rally 2021
Návrhy a projednání předsedy Osvětové besedy Mniší
Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.
2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) doplnění veřejného osvětlení na elektrickém sloupu č.96 na cestě pod Kazničovem mezi
RD č.71 a č.232 – v řešení
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b) zvážení nainstalování kamerového systému u kontejnerů s tříděným odpadem u zastávky
Mniší střed a KD Mniší v důsledku odkládání směsného odpadu na uvedených místech –
v řešení
c) doplnění veřejného osvětlení na komunikaci k RD č.p. 136 (viz. požadavky do rozpočtu
2016-2019) - v řešení
d) doplnění veřejného osvětlení na komunikaci k RD č.p. 33 - v řešení
e) přehodnocení umístění místa pro zázemí a umístění techniky při výstavbě kanalizace na
parkovišti u KD Mniší na městský pozemek před rodinný dům č. 113 – v řešení
f) zaslání plánů sečení místní části Kopřivnice-Mniší z důvodu nespokojeností s prvním
sečení (z důvodu urgencí společnosti Slumeko s.r.o.) – v řešení
g) zajistit odborné posouzení stavu kaple v Mniší (statiky krovu střechy, stropu a stavu
krytiny) - v řešení
h) zajištěni plošiny od Městských hasičů k zajištění ozdobení Vánočnímu stromu v Mniším
- v řešení
i) zajištění uzavření průjezdu Mniší ve směru od Měrkovic v případě uzavření úseku od
mostu z Vlčovic po zastávku Mniší střed při výstavbě kanalizace a vodovodu z důvodu
velkého provozu v místní části Mniší a následně ve směru přes Velovou do Lubiny v řešení
j) urgenci sečení Správu silnic MSK středisko Nový Jičín v Místní části Mniší, kde nebylo
ještě letos sečeno (od mostu do Mnišího po RD č. 74, před RD č.163 až RD č.39 atd.) vyřešeno
3. Valašská rally 2021
Organizační výbor Valašské rally 2021 žádá komisi o projednání průjezdu rychlostní zkoušky
Valašské rally 2021.
Komise po projednání
souhlasí
s průjezdem rychlostní zkoušky Valašské rally 2021 dle navržené trasy.
4.Návrhy a projednání předsedy Osvětové besedy Mniší
Paní Jana Gaubová – informovala Komisi pro místní část Mniší o žádosti ukončení své funkce
předsedy Osvětové besedy k datu 31.12.2020 a to z pracovních důvodů. Na základě jednání
navrhuje předseda komise na předsedu p. Leona Chlebka a na hospodáře Martina Wankeho.
Komise uvedené návrhy přijímá a žádá Osvětovou besedu Mniší o projednání na nejbližší
schůzi.
5.Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnici o zajištění odpadových košů se sáčky na psí exkrementy na
místech křižovatce před RD 170, RD 197 a plakátovací plochy u RD č.11
b) Termín příští schůze dne 4.11.2020 v 18,00 hod.
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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 7.10.2020.

předseda komise

ověřovatel
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