ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE PRO MÍSTNÍ
ČÁST KOPŘIVNICE - MNIŠÍ V ROCE 2015
Místní komise se od svého jmenování na začátku roku 2015 sešla v roce 2015 celkem 1 2x.
Celkem 6 jednání se účastnil i místostarosta Stanislav Šimíček, jako garant města pro
místní části. Členové komise jsou Lichnovský Václav, Ing. Jaroslav Kresta, Alena
Pištěláková, Ondřej Fabián, Svatopluk Holub, Leon Chlebek, Vladan Rek, Ing. Radim
Pištělák. Přehled o účasti jednotlivých členů místní komise je uveden v příloze č. 1 této
zprávy.
Místní komise v rámci svých jednání řešila tyto záležitosti:
•

•

•
•
•

•
•
•

vyjádření k prodeji části pozemku p. č. st. 188/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře
100 m2 ve vlastnictví města Kopřivnice v k.ú. Mniší. Jednota, spotřební družstvo
Hodonín hodlá prodat celý areál dříve užívaný jako prodejna „Jednoty“ s přilehlými
nemovitostmi a to pozemek p.č.st. 188/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2
jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p.160 a p.č.st. 188/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 28 m2, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti č.p.215 ve
vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva Hodonín. Součástí zmíněného areálu je i
pozemek p.č.st. 188/2 ve vlastnictví města Kopřivnice pod části stavby občanské
vybavenosti č.p.215 jež je vlastnictvím Jednoty
vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 819/5 v k.ú. Mniší. Jedná se o pozemek, který
navazuje na pozemek ve vlastnictví paní Maliníkové p.č. 115/12 v k.ú. Mniší.
Důvodem odkoupení předmětné části pozemku je potřebnost vybudování nájezdové
rampy pro invalidní vozík. V současné době má Město uzavřenou s paní Maliníkovou
smlouvu o výpůjčce k části pozemku p.č. 819/5 v k.ú. Mniší, která zahrnuje i
požadovanou část předmětného pozemku
ukončení funkce předsedy Osvětové besedy p. Merty Františka, a to z osobních a
zdravotních důvodu. Navrch členů Osvětové besedy do uvedené funkce pana Ing.
Radima Pištěláka.
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.
vyjádření k prodeji pozemku p.č. 832/4 o výměře 20m2 odděleného na základě
geometrického plánu č. 681-121/2015 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.
žádost na odstranění kontejnerů a zrušení sběrného stanoviště u místní komunikace
naproti domu č. 62
doplnění stávající zóny v místní části Mniší dopravní značkou Zákaz stání
vyjádření ke směně pozemků popřípadě prodeji pozemků p.č.33/7, p.č.33/8, části
p.č.33/5 a části p.č. 806/1 v k.ú. Mniší do vlastnictví manželů Marákových.

Místní komise v rámci svých jednání žádala město Kopřivnici:
•

vybudování ochranné zástěny v areálu hřiště v Mniší ochraňující nemovitosti a místní
komunikaci při plnění disciplíny požární útok. Nevybudováním zástěny bude stále
docházet k poškozování přilehlých nemovitostí, stížnostem jejich majitelů a nebude
možno na tomto cvičišti pořádat hasičské tréninky a soutěže.
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

příslib finanční podpory ve výši 50 000,-Kč na pořádaní akce „ 2 ročníku Letních
slavností v Mniším“, které se budou konat dne 15.8.2015, hlavním koordinátorem
akce bude p. Chlebek.
zařazení vypracování studie rekonstrukce Kulturního domu a využití venkovního
prostranství u KD Mniší do akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro rok 2015 a
následnou realizací v dalším období, která byla žádána již v zápisech místní komise a
požadavcích do rozpočtu od roku 2012 (výměna vstupních dveří a oken, rekonstrukce
podlahy v sále, rekonstrukce sociálního zařízení, zastřešení terasy, zateplení budovy,
vyasfaltování parkoviště, dětský koutek, lavičky, zeleň)
nespokojenost občanů s parkovištěm u Kulturního domu. 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).
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.
srovnání zadní části hřiště u Kulturního domu, které bylo používáno k přístupu
vybudování víceúčelového hřiště v roce 2014 (nerovnost povrchu, dochází
k zadržování vody)
srovnání pozemku za kontejnerovým místem u zastávky Mniší střed (neupraveno při
dokončení budování I. etapy chodníku v Mniším).
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.
pokácení topolů za vybudovaným víceúčelovým hřištěm
úpravu pozemku nad opěrnou zdí nad chodníkem na křižovatce Mniší střed a to o
vyplevelení (uvedený pozemek s folií zaplevelen)
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
zajištění a osazení odpadkového koše v místě u sochy panny Marie (50m před
křižovatkou cest z horního konce pod Kazničovem a silnici na Hukvaldy)
doplnění kontejnerů v sběrném místě u Kulturního domu pro tříděný odpad (papír a
plasty po 1ks) vzhledem k nedostatečné kapacitě uvedených kontejnerů.
vyčistění příkopy zhotovené ze žlabu před bývalou jednotou sousedící s pozemky p.č.
33/5 a p.č.st. 188/1 z důvodu zanesení a neodtékání vody při srážkách
jednání s majitelem pozemků potoka Lubinky v záležitosti sečení břehu před
rodinným domem č.p. 167
zajištění ořezu zeleně zasahující do místních komunikací a to:
- komunikace od křižovatky u vodojemu pod Kazničovem směrem na Hukvaldy
- komunikace směr Kazničov od rodinného domu č. 51 k rodinnému domu č. 59
bezpodmínečné přesunutí sloupu osvětlení přechodu pro chodce z chodníku u nově
rekonstruovaného mostu v Mniším, vzhledem k stížnosti občanů
vydání povolení a pokácení suchého stromu nacházející se mezi antukovou dráhou a
parkovištěm u Kulturního domu
zajištění pohrabání a odvoz listí z úseků určených k sečení a prostor okolo Kulturního
domu v místní části Mniší
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•

řešení uvedené situace v Základní škole v Mniší ve vypsání výběrového řízení na post
nového ředitele Základní školy a tím zachování právní subjektivity Základní školy
Mniší, která je v obci nejen nositelem vzdělanosti, ale i komunitního a kulturního
života
• přesunutí plakátovací plochy před rodinným domem č.p. 167 po vybudovaní nového
chodníku
• vypracování a schválení seznamu navrhovaných investičních akcí pro zařazení do
rozpočtu města Kopřivnice na rok 2016, včetně určení jejich priorit
Na všechny podněty obdržela místní komise odpověď, většina požadavků místní komise byla
ze strany odpovědných orgánů vyslyšena, většině žádostí místní komise bylo v kratším či
delším časovém horizontu od podání žádosti vyhověno. Podněty, výzvy a žádosti místní
komise, u kterých k tomu zatím nedošlo a které místní komise považuje nadále za aktuální, se
budou opakovaně objevovat v následujících zápisech z jednání místní komise až do okamžiku
realizace opatření či obdržení odpovědi ze strany odpovědného orgánu města.

Vypracoval
dne 2.3.2016

Lichnovský Václav
předseda Komise pro místní část Mniší
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Příloha č.1

Docházka členů Komise pro místní část Mniší
Rok 2015

Jméno Příjmení

Počet účastí
12

Václav Lichnovský
8
Ing. Jaroslav Kresta
12
Ing. Radim Pištělák
11
Alena Pištěláková
9
Ondřej Fabián
11
Svatopluk Holub
11
Leon Chlebek
10
Vladan Rek
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