ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE
PRO MÍSTNÍ ČÁST VLČOVICE V ROCE 2019


Místní komise se v průběhu roku 2019 sešla celkem devětkrát. Všech devět jednání se
konalo v řádných termínech. Během celého roku 2019 byla garantem pro MČ Vlčovice paní
místostarostka Mgr. Dagmar Rysová, která se osobně účastnila osmi z těchto devíti jednání.



V průběhu roku 2019 došlo k tomu, že Rada města Kopřivnice na návrh místní komise
odvolala k 30. 11. 2019 jejího člena, pana Jiřího Rečka, který se jednání místní komise bez
omluvy dlouhodobě neúčastnil. Na návrh politického subjektu, který pana Jiřího Rečka do
místní komise nominoval, pak Rada města Kopřivnice jmenovala k 1. 12. 2019 členem
místní komise pana Jana Rečka. Na návrh místní komise Rada města Kopřivnice jmenovala
ke stejnému dni členem místní komise rovněž pana Radomíra Zátopka, když předtím zvýšila
počet členů místní komise z původních 9 na 11. Jedno místo je tak v místní komisi aktuálně
neobsazeno.



Přehled o účasti jednotlivých členů místní komise na jednáních místní komise v roce 2019 je
uveden v příloze č. 1 této zprávy. Vzhledem k tomu, že dva noví členové místní komise byli
jmenováni až od 1. prosince 2019 a v prosinci 2019 se žádné jednání místní komise
neuskutečnilo, nejsou tito dva noví členové v přehledu účasti zahrnuti.



Místní komise v rámci svých jednání řešila např. tyto záležitosti:



informace o průběhu o aktuálním stavu projektu Odkanalizování místních částí Vlčovic a
Mniší;



špatnou zimní údržbu místních komunikací;



stále chybějící veřejné osvětlení v místech poslední výstavby rodinných domů;



záměr z.s. Vlčovjané týkající se uspořádání výjimečné kulturně-společenské akce
„Vlčovické slavnosti“ u příležitosti 105 let udělení jména obce Vlčovice, 125 let založení
Sboru dobrovolných hasičů a 86 let založení FC Vlčovice-Mniší včetně navrhovaného
programu této akce a jejich předpokládaných finančních nákladů;



doporučení Radě města Kopřivnice schválit důstojný finanční příspěvek Města na akci
„Vlčovické slavnosti“;



souhlas se záměrem města Kopřivnice propachtovat pozemek p.č. 835/65 orná půda o
výměře 24.130 m2 v k.ú. Vlčovice, o jehož propachtování projevila zájem Mléčná farma
Lubina, spol. s r.o.;



podporu přivedení optického kabelu do některé z budov v MČ Vlčovice a v MČ Mniší,
které jsou ve vlastnictví města Kopřivnice;



informaci společnosti SLUMEKO, s.r.o. týkající se nevyužívání sběrných nádob na
biologicky rozložitelný odpad některými občany, kterým byly tyto nádoby zapůjčeny;



nesouhlas s rozšířením sportovního využití sálu KD Vlčovice nad rámec současného stavu,
z důvodu jeho primárního určení pro pořádání kulturních a společenských akcí (oslavy,
svatby, pohřby); tyto akce by v případě požadovaného rozšíření sportovního využití sálu KD
bylo jen velice obtížně možno pořádat, nebo by je nebylo možno pořádat vůbec;



informace o aktuálním stavu v Průmyslovém parku Vlčovice (přibyla společnost Hacvia,
s.r.o. a REMOSKA s.r.o.) a plánů dalšího rozvoje Průmyslového parku Vlčovice (rozšíření
Brose CZ spol. s r.o. a Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.);



souhlas s odprodejem požadované části pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice žadateli panu
Janu Vojkovskému;
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informaci týkající se místní komisí požadovaného rozšíření VO v oblasti dolního konce
mezi domy č.p. 139 (Kahánek Petr) a č.p. 211 (Kahánek Radim) – protože společnost ČEZ
nesouhlasí s umístěním VO na stávající sloup elektrického vedení, musí Město pro
požadované rozšíření VO postavit nový sloup, což znamená vypracování projektu včetně
vyřešení inženýrských sítí a získání souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí, což realizaci
rozšíření VO oddálí a prodraží;



informaci týkající se možnosti přivedení optického kabelu do Vlčovic a jeho položení
v rámci výstavby nové kanalizace – vzhledem k tomu, že výstavba kanalizace bude
realizována postupně po kratších úsecích, zatímco optický kabel je výhodné pokládat
najednou po delších úsecích, nebude optický kabel pokládán zároveň s pokládáním
kanalizačního potrubí, nýbrž až po dokončení delších úseků kanalizace;



informace týkající se příprav akce „Vlčovické slavnosti“;



podporu žádosti SDH Vlčovice o výpůjčku bývalé prádelny a zahrady bývalé mateřské
školy naposled využívaný denním stacionářem KOPRETINA;



projednání žádosti OMM o vyjádření k možnému prodeji části pozemku p.č. 923/1 v k.ú.
Vlčovice žadateli Ing. Radku Harabišovi – vzhledem k tomu, že MKRM neviděla logiku
v odprodeji pouze žadatelem požadované části pozemku s tím, že zbylá část průchodu by
zůstala v majetku města, tak ve svém usnesení souhlasila s odprodejem části pozemku p.č.
923/1 v k.ú. Vlčovice žadateli za podmínky toho, že pokud na tom bude město trvat a
nebude žádný jiný zájemce o zbylou část průchodu, tak žadatel odkoupí od Města kromě
požadované části pozemku rovněž tuto zbylou část průchodu;



žádost o výměnu nesvítících zářivek osvětlení vývěsních skříněk před kulturním domem;



žádost o zajištění průchodnosti pro pěší lesním úsekem od č.p. 167 (Ledničtí) k mostu směr
Mniší po dobu, po kterou bude současná cyklostezka tímto úsekem vedoucí rozkopána
v důsledku výstavby kanalizace v místních částech Vlčovice a Mniší;



žádost, aby se v návaznosti na budoucí dokončení výstavby kanalizace v místní části
Vlčovice začalo ihned s výstavbou dlouhodobě chybějícího chodníku od rozcestí k Mniší
směrem k mostu na Mniší;



informaci společnosti SLUMEKO, jakožto správce pohřebiště, týkající se nového systému
zveřejňování informací, že za konkrétní hrobové místo nemá jeho nájemce uhrazeno
nájemné;



souhlas se záměrem Města odprodat pozemky p.č. 661/378 a 661/379 v Průmyslovém
parku společnosti VPAZ s.r.o.;



informace týkající se vyhodnocení akce „Vlčovické slavnosti“, kterou MKRM Vlčovice
jednomyslně podpořila;



informaci týkající se vznikajícího spolku Vlčovjané, z.s., a jeho projektu na využití
uvolněného objektu bývalé školky, naposled využívaného jako denní stacionář
KOPRETINA;



podporu projektu vznikajícího spolku Vlčovjané, z.s., týkajícího se využití uvolněného
objektu bývalé školky, v obecně prospěšném zájmu pro občany místní části, ale nejen je;



žádost OMM o stanovisko k záměru Města pronajmout objekt č.p. 76 ve Vlčovicích
(bývalá KOPRETINA) včetně informace OMM o tom, že SDH Vlčovice již požádal o
možnost využívat venkovní sklad (bývalou prádelnu), altán a zahradu;



nesouhlas s tím, aby byly venkovní sklad, altán a zahrada dány jako celek do užívání
SDH Vlčovice;



souhlas s tím, aby byl toliko venkovní sklad dán do užívání SDH Vlčovice;
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doporučení zahájit potřebné kroky, jejichž výsledkem by byla podpora města obecně
prospěšnému projektu využití uvolněného objektu bývalé školky, altánu a zahrady tak, jak
jej plánuje vznikající spolek Vlčovjané, z.s., pro občany místní části ale nejen je; MKRM
Vlčovice tento projekt podporuje, neboť MČ Vlčovice je z důvodu absence školky i školy
jedinou místní částí Kopřivnice, kde není (kromě tohoto objektu) žádný jiný vhodný objekt,
který by nabízel prostory pro organizování nejrůznějších akcí menšího rozsahu a kvůli
přistěhování nových občanů či rodin, které chceme (i na základě jejich zájmu) zapojit do
spolkové činnosti; vzhledem k personálnímu propojení nemá spolek Vlčovjané, z.s.,
problém dohodnout se s SDH Vlčovice na umožnění využití altánu a zahrady pro akce, které
SDH každoročně pořádá; z tohoto důvodu MKRM Vlčovice souhlasí s tím, aby byly po
dokončení všech kroků budova bývalé školky včetně altánu a zahrady pronajaty za
symbolické roční nájemné vznikajícímu spolku Vlčovjané, z.s.;



schválení seznamu navrhovaných akcí stavebního charakteru pro zařazení do rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2020, včetně určení jejich priorit;



žádost o zajištění instalace dopravní značky „Parkoviště“, a to konkrétně u silnice I/58
včetně příslušné dodatkové tabulky, která by především řidiče jedoucí směrem od
Kopřivnice informovala o tom, že jsou před budovou kulturního domu, podél budovy
kulturního domu i za budovou kulturního domu vybudována parkovací stání, která mohou
využít, namísto nebezpečného parkování v odstavném pruhu u I/58 podél budovy bývalé
samoobsluhy a řeznictví;



žádost o pravidelnou obnovu vodorovného dopravního značení – žluté plné čáry – po pravé
straně místní komunikace u kulturního domu v úseku od křižovatky s I/58 po konec
vývěsních skříněk a zároveň tímto žádá o pravidelnou kontrolu dodržování tohoto zákazu ze
strany Městské policie a to především v době podávání obědů v místní restauraci;



informace o aktuálním stavu prověřování variant možného rozšíření hřbitova ve Vlčovicích
včetně informace o tom, že pozemek současného hřbitova ve Vlčovicích je ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Vlčovice, ale údržbu zeleně na něm provádí město prostřednictvím
společnosti SLUMEKO, a to na bezesmluvním základě a bezplatně;



nesouhlas s prodejem části pozemku p.č. 661/30 v k.ú. Vlčovice v lokalitě Zábřežky o
výměře cca 920 m2 žadateli panu Ing. Petrovi Figalovi z důvodu nesouladu jeho záměru
s platnou územně plánovací dokumentací města Kopřivnice a nepřípustnosti způsobu využití
jím požadovaného pozemku nacházejícího se v blízkosti plánované výstavby přeložky
silnice I/58;



informaci o průběhu realizace postupných kroků, jejichž výsledkem by bylo umožnění
realizace záměru spolku Vlčovjané, z.s., na využití prostor bývalého denního stacionáře
KOPRETINA, který MKRM Vlčovice podporuje;



informaci týkající se pokračování příprav spolku Vlčovjané, z.s., na započetí využívání
prostor bývalého denního stacionáře KOPRETINA jakmile jim to bude vlastníkem, tj.
městem Kopřivnice, umožněno;



návrh Radě města Kopřivnice na odvolání svého člena pana Jiřího Rečka z důvodu
dlouhodobé opakované neomluvené neúčasti na jednáních MKRM Vlčovice;



návrh Radě města Kopřivnice na jmenování pana Radomíra Zátopka novým členem
MKRM Vlčovice;



informaci o souhlasu České pirátské strany s navrhovaným odvoláním pana Jiřího Rečka
z funkce člena MKRM Vlčovice, na kterou jej Česká pirátská strana nominovala;



informaci o nominování pana Jana Rečka na funkci člena MKRM Vlčovice ze strany
České pirátské strany namísto pana Jiřího Rečka.
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Kromě pravidelných jednání se členové MKRM Vlčovice sešli ve středu 26. 6. 2019, kdy
uskutečnili obhlídku budovy bývalé školy a školky, naposled využívané denním stacionářem
„KOPRETINA“, za účelem vizuálního posouzení jejího stavu a vnitřního uspořádání, aby
MKRM Vlčovice mohla lépe posoudit vhodnost tohoto objektu pro možné budoucí využití.



Především díky pomoci garanta pro místní část Vlčovice paní místostarostky Dagmar
Rysové se oproti minulému volebnímu období výrazně zlepšila informovanost místní
komise ze strany orgánů města Kopřivnice a rovněž tak získávání odpovědí od jednotlivých
odborů a oddělení MěÚ Kopřivnice na dotazy, podněty a žádosti místní komise.



Na většinu svých dotazů tak místní komise obdržela odpověď, většina podnětů místní
komise byla ze strany odpovědných orgánů vyslyšena, většině žádostí místní komise bylo
v kratším či delším časovém horizontu od podání žádosti vyhověno. Podněty 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 příslušných opatření.



Místní komise žádá, aby byla alespoň informována o každé záležitosti týkající se místní
části Vlčovice či k.ú. Vlčovice, která má být Radou města projednávána, a to i v případech,
kdy Rada města Kopřivnice po místní komisi nežádá její vyjádření k projednávané věci.

Vypracoval
dne 12.1.2020

Ing. Radim Hyvnar
předseda místní komise

Přílohy:
Příloha č. 1: Účast členů MKRM Vlčovice na jednáních místní komise v roce 2019
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