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

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 8 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: 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 umístění kontejnerů
4. Veřejná schůze
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) odstranění smrku na pozemku p.č. 806/4 ve vlastnictví Štěpána Miroslava - v řešení
b) pokácení topolů za vybudovaným víceúčelovým hřištěm – splněno dle vyjádření Ing. Habra
dojde k ořezání
c) úpravy pozemku nad opěrnou zdí nad chodníkem (folie) - splněno
d) parkovištěm u Kulturního domu - v řešení
e) vypracování studie rekonstrukce Kulturního domu - úkol trvá
3. Vyjádření k umístění kontejnerů – odstranění kontejnerů na tříděný odpad
Komise na svém jednání dne 8.4.2015 projednala žádost na odstranění kontejnerů a zrušení
sběrného stanoviště u místní komunikace naproti domu č. 62 a vydává toto stanovisko.
Komise nesouhlasí se zrušením sběrného místa a žádá o zachování stávajícího místa.
Uvedené sběrné stanoviště je již více než 25 let a je to nejvhodnější místo pro kontejnery na
tříděný odpad zejména z hlediska dostupnosti, spádovosti obyvatel z horního konce obce a
z hlediska dostupnosti techniky pro odvoz naplněných kontejnerů (Slumeko, s.r.o.). Zrušením
uvedeného stanoviště by mohlo znamenat potenciální problém ve smyslu stížnosti ze strany
ostatních občanů, kteří kontejnerové stání v lokalitě vítají. V roce 2012 z projektu Realizace
místní agendy 21 financovaného z Revolvingového fondu MŽP bylo uvedené stanoviště
upraveno (zpevnění plochy pod kontejnery atd.).
Stanovisko MÚ:

3. Veřejná schůze
Dne 5. května 2015 se v KD v Mniší uskuteční veřejná schůze
a) začátek v 17 hod.
b) přípravu sálu zajistí: Ing. Radim Pištělák
c) vyhotovení 230 ks malých pozvánek na tuto veřejnou schůzi a 5 plakátů zajišťuje p.
Mazalová z města Kopřivnice
d) roznesení pozvánek do domácností zajistí členové komise
e) vyhlášení v místním rozhlase zajistí předseda komise
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4. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnice o zahájení jednání o rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním
domě v Mniší z důvodu neuspokojivého stavu, který byl konstatován pracovníky města
Kopřivnice při předávání funkce předsedy Osvětové besedy v rámci převzetí KD Mniší
novým předsedou panem Ing. Radimem Pištělákem (viz fotografie, které tvoří přílohu č.2
tohoto zápisu).
Hlavní nedostatky:
- i přes pravidelný úklid a větrání se výrazně tvoří zápach
- původní provedení z doby výstavby KD (před 40 lety) vyjma drobných nutných
havarijních oprav při běžném provozu
- esteticky již dnes nevhodné při placeném pronajímání prostorů KD
Stanovisko MÚ:

b) informuje město Kopřivnice o nespokojenosti občanů s parkovištěm u Kulturního domu,
které po zimě je ve stavu předcházející opravě.
Komise požaduje vyasfaltování uvedeného parkoviště.
Stanovisko MÚ:

c) žádá město Kopřivnice o informování komise o všech investičních akcí v místní části
Mniší a požaduje účast člena komise při jejich předávání
Stanovisko MÚ:

d) projednán dopis p. Ing. Rulíška týkající se spolupráce ohledně sběru a případných
připomínek k Varovnému a monitorovacímu protipovodňovému systému města
Kopřivnice.
e) Termín příští schůze komise 5.5.2015 v 18,30 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 8.4.2015
2. Fotografie sociálního zařízení v Kulturním domě v Mniším

předseda komise

ověřovatel
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Příloha č.1: Prezenční listina ze dne 8.4.2015
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Příloha č. 2 - sociální zařízení v KD Mniší

Pánské WC

Dámské WC
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