Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 5.září 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: Mgr. Ladislav Myšák

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. Požadavky do rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2017
4. 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) jednání o zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v tranzitu do Místní části Mniší
od zastávky Vlčovice rozcestí směrem na Hukvaldy a po projednání nadále požaduje
ponechat zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t v místní části Mniší od zastávky
Mniší střed směrem do centra Mnišího a na komunikaci směrem na Měrkovice – v řešení
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b) zhotovení finanční nákladů (rozpočet), k zajištění reflexního označení (odrazky) ostrůvku
na zastávce Mniší střed, v důsledku zabezpečení bezpečnosti provozu – v řešení
c) žádá Radu města Kopřivnice o finanční prostředky, které byly schváleny v rozpočtu
města pro rok 2016 pro místní část Mniší a nebyly vyčerpány pro jednotlivé akce
(přiznání dotace, menší finanční náročnost atd.), aby tyto finanční prostředky na základě
nového rozpočtového opatření byly použity na úpravu tenisového kurtu popřípadě na
výměnu vstupních dveří do KD Mniší apod. (viz. požadavky do rozpočtu pro rok 2016 –
vyřešeno
d) žádá město Kopřivnice o sdělení v jakém stavu se nachází studie využitelnosti KD Mniší
na kterou byly schváleny finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2016, v případě
zpracování, žádá o předložení Komisi pro místní část Mniší – nesděleno
e) vybudování přístupového zpevněné plochy v šířce 100 cm k víceúčelovému hřišti u
Kulturního domu podél antukové dráhy s přípojkou z parkovací plochy, při uvedené
stavbě navrhujeme pod zpevněnou plochu umístit podzemní dešťovou kanalizaci v celé
délce běžecké dráhy tak, aby se vyřešil odvod dešťové vody z prostranství KD a z části
střechy KD (viz. Žádost zaslána 14.7.2016 na odbor Rozvoje města) - zamítnuto
3. Požadavky do rozpočtu města Kopřivnice
Seznam navrhovaných požadavků do rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2017 tvoří přílohu
č.2 tohoto zápisu.
4. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) souhlasí s obnovou již nefunkčního ozvučení v KD Mniší a žádá Město Kopřivnice o
vyhovění žádosti Osvětové besedy Mniší o zakoupení popřípadě o zajištění ozvučení pro
KD Mniší.
b) p. Alena Pištěláková poděkovala p. Leonovi Chlebkovi za organizaci 3. ročníku Letních
slavnosti v Mniší
c) Termín příští schůze komise 5.10.2016 v 19,00 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 5.9.2016.
2. Seznam požadavků navrhovaných do rozpočtů města Kopřivnice pro rok 2017 za místní
část Kopřivnice –Mniší.

předseda komise

ověřovatel
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Seznam požadavků
navrhovaných do rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2017 za místní část
Kopřivnice - Mniší
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Rekonstrukce tenisového kurtu a atletické dráhy u KD Mniší
- výměna povrchu tenisového kurtu u Kulturního domu za asfaltobetonový,
- výměna povrchu atletické dráhy za povrch umělý - typu tartanu
- vybudování chodníku k víceúčelovému hřišti
Kulturní dům:
- zpracování studie rekonstrukce kulturního domu pro postupnou realizaci
Kulturní dům:
- oprava části podlahy v sále,
- výměna vstupních dveří KD,
Rekonstrukce místních komunikací:
- pokračování realizace II. etapy komunikace od RD č.p. 170 po RD č.p. 94,
- křižovatka a komunikace na horním konci pod RD č.p. 73,
Realizace III. etapy "Chodníky Mniší"
MŠ Mniší
- zateplení budovy,
ZŠ Mniší
- renovace zídky pod školou
Rozšíření veřejného osvětlení:
- na komunikaci k RD č.p. 136,
Kaple
- renovace zídky pod kaplí,
- oprava stropu,
- renovace kamenného kříže,
Zatrubnění otevřeného potoka nad RD č.p. 80
Ozvučení bezdrátovým rozhlasem - (část Pružinky u RD č.94)

V Mniší 5.září 2016
Za komisi pro místní část Kopřivnice - Mniší
Lichnovský Václav
předseda
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