MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší
Datum konání: 9. 9. 2020
Místo konání: Kulturní dům Mniší
Zástupci města:

Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Kamil Žák,
Miloš Sopuch, Mgr. Julie Hyvnarová, Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Zdeňka
Halatinová, Ing. Pavlína Tobiášová, DiS., Ing. Pavlína Gajdušková, Ing.
Radek Harabiš, Ivana Holubová, DiS., Ing. Ivana Pavlisková, Jan Müller,
Bc. Adam Hanus, Ing. Vladimír Pustka, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Dagmar
Šmiřáková, Ing. Nikol Prokopová, Václav Lichnovský, Hana Hrnčárková,
Anna Čechová, Ludmila Jalůvková, Martin Švidrnoch, Jiří Kabuďa, Marek
Holuša (Staspo, s. r. o.), Bc. Dalibor Jurčák (SmVaK, s. r. o.)

Přítomno cca 72* občanů
* odhad, není prezenční listina

Program:
1. Představení vedení města a členů komise rady města pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích za období 2019–20
3. Informace o projektu odkanalizování místní části
4. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 – přivítala
přítomné a představila zástupce města.
Václav Lichnovský, předseda místní komise – přivítal vedení města a představil členy místní
komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal přítomné, poděkoval všem, kteří se zasloužili za
kulturní a společenské aktivity, poděkoval i sportovním spolkům, představil zástupce MÚ.
Začínáme připravovat rozpočet na příští rok. V červnu na zastupitelstvu se rozhodlo o snížení
rozpočtu o 30 mil. Kč kvůli výpadku daňových příjmů, což se dotklo i investičních akcí. Do
konce září bude návrh rozpočtu na příští rok. Zatím nemáme z ministerstva žádné instrukce,
do konce roku se snad dovíme, co můžeme čekat. Snad se to nedotkne plánovaných
investičních akcí ve městě ani v místních částech.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Akce realizované v létech 2019-2020
Kulturní dům
2019 – výměna oken, výmalba
1 988,4 tis. Kč
2020 – oprava a zateplení střechy – PD
200,0 tis. Kč
Osvětová beseda
2019 – podpora činnosti
472,2 tis. Kč
2020 – podpora činnosti + nábytek
571,0 tis. Kč
Mateřská škola
provoz
2019
227,2 tis. Kč
2020
230,0 tis. Kč
2020 – rekonstrukce kuchyně
300,0 tis. Kč
Základní škola
provoz
2019
768,5 tis. Kč
2020
655,0 tis. Kč
2019 – realizace projektu Přírodní zahrada
(dotace NPŽP)
362,0 tis. Kč
Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
2019
133,6 tis. Kč
2020
211,6 tis. Kč
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
2019 – příprava realizace
367,4 tis. Kč
2020 – realizace (CN cca 170 mil.)
80 000,0 tis. Kč
Ostatní
2019 – oprava chodníků na hřbitově
591,5 tis. Kč
2020 – rekonstrukce mostu M1
200,0 tis. Kč
Celkem výdaje
2019
4 910,8 tis. Kč
2020
82 367,6 tis. Kč
Chodník Vlčovice - Mniší vč. autobusových zastávek a zálivů
podána žádost o stavební povolení
podána žádost o dotaci
předpokládané náklady
16,5 mil. Kč
předpoklad realizace 2021
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč
do 30. 6. předloženo 15 návrhů
přípustné návrhy
návrh na projekt – osoba starší 18 let
podpořen min. 10 obyvateli starších 15 let
investiční akce realizovaná na pozemcích města
realizovatelnost do 12 měsíců
není v kolizi s jinými záměry města
postupující návrhy – 6
veřejná prezentace formou videospotů v KTK – říjen

2

Odbor rozvoje města
hlasování o návrzích – listopad
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
Pozvánka
pátek 11. 9. 9.00–16.00 – Farmářský trh v sadu E. Beneše
čtvrtek 17. 9. od 17.00 – přednáška na téma Alzheimerova nemoc – Vila Machů
26. – 27. 9. – Kopřivnické dny techniky – polygon
Ivana Holubová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci.
Starosta – podal informace ke kanalizaci
Realizační tým a zapojené subjekty
STASPO, spol. s r. o. – zhotovitel stavby
Ing. Daniel Fránek – stavbyvedoucí
p. Marek Holuša – koordinátor stavby
ČECH – ENGINEERING, a. s. – TDI
Ing. Oldřich Kůrečka, Ing. Ladislav Čech
KONEKO, s. r. o. – autorský dozor
Ing. Sergej Gorbunov
Město Kopřivnice, odbor rozvoje města a odbor majetku města
Garant projektu: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. investic
Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Další zapojené subjekty
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
Ing. Jan Bittner, ředitel
Slumeko, s. r. o.
Ing. Jiří Kozubík, správa kanalizace
Ing. Dagmar Šmiřáková, komunikace, dopravní značení
Svazek obcí regionu Novojičínska
Bc. Jiří Plandor, tajemník
Proč nová kanalizace?
• Čistá voda v řece
• Legislativní požadavky
• Vytvoření předpokladů pro další rozvoj obce, vyšší standard bydlení
• Zhodnocení ceny nemovitostí
• Zdravá obec bez otevřených a páchnoucích stok
• Dobře provedená kanalizace přečkává generace
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Projekt Odkanalizování místních částí
První studie a realizace
• 2000 – první studie odkanalizování všech tří místních částí
• 2001 – vybrána varianta odkanalizování na ČOV v Kopřivnici, zahrnuta do územního
plánu
• 2002–03 zpracování PD, vydání územního povolení
• 2006 – vstup do Svazku obcí regionu Novojičínska – lepší podmínky pro získání dotace,
dotace jen Lubina
• 2007–2008 – Projektování m. č. Lubina
• 2010 – dotace na m. č. Lubina v rámci společného projektu Svazku
• 2011–2013 – realizace kanalizace v m. č. Lubina
Projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
• 2016–2018 – projektování Vlčovice a Mniší, získání souhlasů a uzavírání smluvních
vztahů s dotčenými stavbou
• 2018 – získání dotace na Vlčovice a Mniší, nyní žadatel o dotaci je město
• 2019 – výběrová řízení – technický a autorský dozor, zhotovitel stavby
• 2020–2022 – realizace
• Stavba zahrnuje vybudování splaškové gravitační kanalizace a výtlačného potrubí
s napojením na kanalizaci v m. č. Lubina a následnou likvidací odpadních vod na
stávající ČOV v Kopřivnici
Kanalizace místní části Vlčovice a Mniší
• Vyprojektováno:
• 12,6 km stokové sítě
• z toho 1,7 km přípojek umístěných na veřejném prostranství
• 324 projektů na přípojky nemovitostí určených pro bydlení
• 60 projektů přípojek se projektuje v letošním roce
• Počet připojení: cca 390 nemovitostí
Financování projektu, dotace
Dotace: Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí
Celkové náklady projektu
157 mil. Kč
Celková dotace OPŽP
79 mil. Kč
Spoluúčast města
78 mil. Kč
Jedná se o náklady na realizaci stavby, projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor,
zpracování žádosti o dotaci
V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na:
• celoplošnou opravu místních komunikací
cca 15 mil. Kč
• příspěvky na vybudování přípojek
cca 4,2 mil. Kč
• výkupy pozemků a zřízení věcných břemen
cca 0,5 mil. Kč
REALIZACE a základní harmonogram
Fyzické zahájení stavby
Vlčovice
březen 2020
Mniší
únor – březen 2021
Ukončení stavby kanalizace
únor 2022
Napojování nemovitostí – předpoklad zahájení
Vlčovice
jaro 2021
Mniší
jaro 2022
Oprava povrchu komunikací – předpoklad zahájení
Vlčovice
podzim 2020 – jaro 2021
Mniší
podzim 2021 – jaro 2022
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konkrétní termíny budou zveřejňovány v médiích (FB, web), dopisem, letáky, rozhlasem
REALIZACE dalších stavebních akcí Mniší
• probíhá rekonstrukce vodojemu, realizuje SmVaK Ostrava, a. s., zhotovitel fy STASPO,
spol. s r. o.
• rekonstrukce vodovodu vyvolaná stavbou kanalizace v úseku pod vodojemem až po
křižovatku do Vlčovic
• pokládka chrániček optické sítě Kabelové televize – bude probíhat v době realizace
kanalizace
• chodníky Vlčovice - Mniší před mostem – připraveno pro realizaci v r. 2021
Probíhající realizace ve Vlčovicích
• stavba běží bez omezení i přes opatření proti COVIDu
• práce probíhají v 6 četách
• zrealizováno cca 3,8 km kanalizace z celkových 6 km potrubí
• provádějí se hlavní stoky i veřejné části přípojek
• zahájeno připoložení trubek optické sítě KTK
• opravy komunikací proběhnou na jaře 2021
Podpora města při realizaci přípojek
• zastupitelstvo v únoru 2020 schválilo podmínky poskytnutí dotace pro všechny napojitelné
nemovitosti určené k bydlení
• město na vlastní náklady zrealizuje část přípojky, která je ve veřejném prostranství
• bezplatně předá projekt soukromé kanalizační přípojky k nemovitostem
• zajistí vydání územního souhlasu
• na realizaci přípojky poskytne příspěvek:
• 450 Kč na běžný metr dokončené přípojky max. 45 000 Kč
• 25 000 Kč na čerpadlo v případě nutnosti čerpání odpadních vod
• příspěvek bude vyplácen až o realizaci přípojky a po splnění podmínek dotace
Dotační program
•
celé znění zveřejněno na webu města
•
příjem žádostí o dotaci od 04/2020 - 02/2021
•
bude uzavírána s každým majitelem nemovitosti:
o Smlouva licenční (na projektovou dokumentaci)
o Smlouva o dotaci (na finanční příspěvek)
o Smlouva o převodu práv a povinností z územního souhlasu
• z důvodu omezení v rámci COVIDu vyzveme k osobnímu vyřízení a podpisu v KD Mniší
telefonicky a přichystáme i žádosti o dotaci
• předpoklad podepisování: na přelomu let 2020–2021
Kdy a jak bude možno napojovat přípojky
• termín: cca jaro 2022, bude upřesněno
• postupně do připravených přípojkových šachet
• odpojení od stávající kanalizace příp. stávajícího způsobu čištění odpadních vod tzn. ČOV,
septiky, žumpy
• napojení na novou kanalizaci provedou vlastníci nemovitostí svépomocí dle předané
projektové dokumentace, územního souhlasu a dle podmínek dotace
• o termínech možného napojování bude město informovat
Kontroly napojení přípojek
• vlastníci nemovitostí budou povinni oznamovat, kdy nemovitost napojí
• město zajistí kontrolu připojení nemovitostí dle předaného projektu a smlouvy, bude
zaznamenán stav vodoměru
• v souladu s podmínkami budou vypláceny dotace
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•
•
•

stávající smlouvy se spol. Slumeko budou vypovězeny
nové smlouvy budou uzavírány ve spolupráci s novým provozovatelem kanalizace
stočné – dle množství odebrané pitné vody z vodovodu, u studny dle směrných čísel
potřeby vody (dle vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích)
Informace a dotazy
• Podrobnější informace budou zveřejňovány na webu města, dopisem, rozhlasem, ve
vývěsce
• Stavbyvedoucí v době realizace 1x týdně 2 hodiny přítomen na stavbě stavbyvedoucí,
konkrétní místo bude upřesněno
• Dotazy k projektům přípojek a dotacím: Městský úřad, odbor rozvoje města - Ing. Ivana
Pavlisková, Ing. Pavlína Gajdušková
Ivana Holubová – poděkovala starostovi za prezentaci.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – vypořádání ze zápisů: Z každého veřejného setkání je
pořizován zápis, který je následně zveřejněn na webu města. Můžete je najít v sekci Radnice
– Orgány města – Komise pro místní části. Zde jsou zveřejňovány jak zápisy z veřejných
setkání, tak zápisy ze schůzí komisí místních částí. Na město se písemně obrátili někteří
obyvatelé Lubiny, aby v rámci setkání v místních částech bylo zodpovězeno na dotazy, na
které nebylo zodpovězeno na minulém setkání. Proto jsme zápisy zkontrolovali a vybrali
následující témata, ke kterým jsou doplněny aktuální komentáře za město:
Reklamace komunikace na Velové: Komunikace na Velové byla opakovaně reklamována
a opakovaně nebyla ze strany zhotovitele reklamace uznána. Opotřebení odpovídá způsobu
provedení opravy z penetračního makadamu s uzavíracími nátěry a odvolávají se na normu
TP 170 a využívání komunikace mimo jiné také těžkou zemědělskou technikou. Můžeme
nechat zpracovat oponentní posudek, ale máme za to, že jsou to neefektivně vynaložené
prostředky. Náš názor je, že díky podloží a způsobu užívání komunikace skutečně odpovídá
provedenému způsobu opravy. Než utrácet za posudek, tak my raději preferujeme lokální
opravy – doplnění některých míst pačmatikem.
Bezpečnost na silnicích – křižovatka u Slováků, horní kolonie a Spružinky, umístění
zrcadla: Situace byla ověřena bezprostředně po schůzi v místní části. Bylo konstatováno, že
důvody pro umístění dalšího zrcadla nejsou. S panem Šablaturou, který podnět vznesl,
projednal telefonicky zástupce OMM.
Rozpadající se zídka pod pomníkem padlých u ZŠ: O financování opravy zídky se bude
jednat v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2021. Pokud budou finance na její opravu
schváleny, bude odborem majetku města realizována v roce 2021.
Pokračování ve výstavbě chodníků: ORM dokončil projektovou přípravu a podal žádost
o stavební povolení na realizaci chodníku mezi Vlčovicemi a Mniším (od mostu v Mniší po
zastávku na I/58 ve Vlčovicích). Zároveň požádal o dotaci, která by mohla částečně pomoci
chodník financovat. Předpokládané náklady přesahují 16 mil. Kč, město požádalo o 2,4 mil.
Kč, zbytek – více než 13 mil. Kč bude muset hradit z vlastních zdrojů. Akce je realizačně
naplánována pro rok 2021 po části stavby kanalizace v tomto úseku. Náklady jsou tak vysoké
hlavně proto, že součástí stavby je výstavba dešťové kanalizace k odvodnění komunikace dle
požadavku správce komunikace.
Rekonstrukce mostku: Akce byla původně plánována pro rok 2020. Dosud se nepodařilo
dohodnout podmínky přeložky plynovodu. Proto byla z důvodu úprav rozpočtu realizace
akce pro rok 2020 vypuštěna. OMM chce problematiku dořešit do konce roku a rekonstrukci
mostu provést v roce 2021.
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Ivana Holubová – poděkovala starostovi za prezentaci. Zahájila diskuzi a připomněla pravidla
diskuze.
F. M. – jaký byl důvod odvolat místostarosty a co si slibujete od těch nových?
Starosta – měli bychom tu řešit záležitosti místní části. Ani ve Vlčovicích, ani v Lubině se tato
problematika neřešila. Ale odpovím, že na začátku roku byla dohodnutá koalice oslabena
úmrtím člena. Takže rada města měla místo 7 členů jen 6, což je v rozporu se zákonem
o obcích. Jednání se stranami, které byly v původní koalici, probíhala půl roku, ale nebyla
úspěšná. Důvody byly různé, různily se názory na realizace akcí, marketing města atd.
Osobní věci vytahovat nebudu, to jsem nikdy nedělal. Proto tedy došlo k sestavení nového
vedení.
T. V. – učím v místní MŠ, opravím paní Šimečkovou, nedošlo k rekonstrukci kuchyně, pouze
k vypracování projektu. Já doufám, že se tedy rekonstrukce uskuteční v příštím roce.
Starosta – které akce se dostanou do rozpočtu, bude záležet na vývoji příjmů. Pokud už to
v rozpočtu bylo, pak je to přecházející akce, takže by se do rozpočtu dostat měla.
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – byla vůle nezůstat u projektové
dokumentace, ale přejít k realizaci. Bohužel s ohledem na snížení rozpočtu a stavební
náročnost – při realizaci, se musí udělat nejen nová kuchyň, ale i rozvody, jsme letos
v rozpočtu museli ponechat jen projektovou dokumentaci.
Václav Lichnovský – v souvislosti se stavbou kanalizace i vodovodu v úseku mezi mostem od
Vlčovic a zastávkou v Mniší počítá se s celkovou uzávěrkou uzávěrou tohoto úseku? A jak
dlouho bude uzavřený? Nešlo by zajistit zákaz průjezdu ze směru od Měrkovic, aby se snížila
hustota provozu?
Mgr. Štěpán – zatím nebyla realizace projektu dotažena do takového stavu, aby se vědělo, kdy
bude která komunikace uzavřena. Zatím se plánuje jen kyvadlový provoz, nikoliv celková
uzavírka. Zatím to přesně nedokážeme říct, harmonogram výstavby kanalizace v Mniším by
měla zhotovitelská firma dodat v říjnu, pak budeme vědět více. Budeme se snažit o co
nejmenší komplikace pro občany.
D. K. – o kterou opravu mostu M1 se jedná?
Starosta – je to most přes Pružinku.
P. Š. – v Pružinkách se staví nové domy, je tam úzká cesta, provoz tam houstne. Bude se to
nějak řešit? Dvě auta se tam nevyhnou. Nejsou tam výhybny. Může se tam najíždět na
soukromé pozemky?
Ing. Žák – snažili jsme se už s výstavbou kanalizace upravit vlastnické vztahy, část zpevněných
ploch je na soukromých pozemcích. Majitelé nemají problém s tím, že na jejich pozemku je
komunikace, ale nejsou ochotni tyto pozemky odprodat.
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P. Z. – jezdí tu hodně aut rychle, více než 30 km/h, nejhorší je PPL, zvláště ráno ohrožují děti při
cestě do školy, zvláště na křižovatce u bývalé jednoty. Tam není žádná krajnice, ve výhledu
za zatáčku brání živý plot.
Starosta – tento podnět předáme dopravní skupině, která řeší bezpečnost chodců.
P. Z. – navrhuje, aby zde ráno zajížděla MP, aby se provoz zklidnil. Chápe, že se nebudou před
výstavbou kanalizace stavět retardéry.
Jan Müller, velitel městské policie – dopravní inspektorát nám schválil pouze měření úseku od
Hájova do Lubiny. Zkusíme požádat o další oblast, ale policie nerada určuje úseky s 30 km/h
k měření. Zajíždět tu bez měřicí techniky je asi zbytečné.
P. P. – zazněla potěšující zpráva, že se pokládá chránička na optický kabel. Kdy tedy bude
zavedena kabelová televize?
Starosta – pan Bittner tu dnes není, ale na přesný termín by zřejmě neodpověděl ani on. Záleží
na postupu investic, které má KTK naplánovány nejen v místních částech. Požádalo i o
územní řízení na okrajové části Kopřivnice. Bude o tom rozhodovat i RM podle priorit.
Mgr. Štěpán – na veřejné schůzi ve Vlčovicích bylo řečeno, že došlo ke změně kvality vody.
Poprosím tedy zástupce SmVaKu, jestli by k tomu mohl něco říci.
Bc. Dalibor Jurčák (SmVaK) – vodojem v Mniší je odstaven z provozu, je tam náhradní
akumulační nádrž, pravidelně vodu vzorkujeme, nic nenaznačuje zhoršenou kvalitu vody.
Nicméně došlo k několika poruchám, které byly odstraněny, dochází k pravidelnému
odkalování a nemáme informace o tom, že by byla nějaká nekvalitní voda. Pokud by tedy
něco takového nastalo, obraťte se na naši poruchovou službu, tel. 800 292 300 a naši
pracovníci to prověří. SmVaK chystá příští rok koordinovanou výměna vodovodu.
Poznámka – doplňující informace poskytnuté SmVaK po jednání v Mniší – Již několik let
jsou Vlčovice zásobované vodou z ÚV Nová Ves a Mniší je zásobováno z vodního zdroje
Kazničov.
Letos v červnu došlo v souvislosti s odstavením VDJ Mniší z provozu k manipulaci na
vodovodní síti. Po dobu opravy vodojemu je spotřebiště Mniší i Vlčovice zásobováno z VZ
Kazničov a současně vodou z ÚV Nová Ves.
Voda z obou zdrojů se ve spotřebišti mísí, kdy při odběrových špičkách vykrývá spotřebu
nad vydatnost VZ Kazničov právě přítok z ÚV Nová Ves.
Pokud se na odběrných místech ve Vlčovicích nebo Mniším vyskytne zhoršená kvalita vody,
prosím dotčené odběratele o kontaktování zákaznické nebo poruchové linky a zajistíme
mimořádné odkalení případně jiné provozní opatření. Ke zlepšení situace přispěje i výměna
hlavního řadu pro obě spotřebiště, která proběhne v příštím roce.
Z dotazu nemohu přesně určit odběrné místo, jak často nebo od kdy ke zhoršení dochází.
Prosím o případné nahlášení na zákaznickou linku.

P. K. – kdo má na starost sečení příkop kolem cesty od Hukvald. Letos byly tyto příkopy sečeny
pouze jednou. Sekl jsem to, ale je to v místě u silnice a auta od Hukvald tam jezdí rychle, že
je nebezpečné se tam pohybovat. Kvůli vysoké trávě je tam i viditelnost dost špatná.
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Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeka – tento úsek seče Správa silnic MS kraje, dotaz tedy
směřovat tam.
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – budu urgovat Správu silnic.
P. D. – využiji toho, že je zde přítomen zástupce SmVaKu. Bydlím před místním obchodem (č.
p. 256), bylo mi řečeno, že v rámci výstavby kanalizace se bude v tomto místě realizovat
i přestavba vodovodního potrubí. Předložili jsme tedy, se zde přítomným sousedem, nějaké
podklady, že bychom chtěli novou přípojku, ale od té doby se nám nikdo neozval.
Bc. Jurčák (SmVaK) – nedokáži teď na místě odpovědět, bude řešeno. (Poznámka – po jednání
v MČ se zástupci SmVaK s majitelem spojili s doplňujícími informacemi)
Václav Lichnovský – místní komise je nespokojená s letošním sečením v Mniší. První proběhlo
špatně, druhé také špatně. Až po domluvě s panem Pustkou (Slumeko), kterému děkuji, se
některé úseky dosekly. Konzultoval jsem to s panem Habrem z města, a ten slíbil, že do
konce listopadu vypracuje nový plán sečení Mniší. Budu věřit, že se tak stane. Celý rok
řešíme sečení. Nevím, která firma to seče, ale s tou technikou by neposekla ani zahradu.
P. P. – je možné umístit v Mniší trvale kontejner na trávu? Nemuseli bychom jezdit na
kompostárnu.
Ing. Rulíšek – můžete si k domu objednat kompostejner, který je zdarma. Můžete si objednat i
dva. Vyváží se pravidelně co 14 dní. O znovuobnovení velkoobjemových kontejnerů
neuvažujeme.
P. K. – na jaře byla komise ohledně stropu kaple. Nepřišlo vyjádření, jestli se s tím bude něco
dělat.
Starosta – se stavem jsme se seznámili. Ale v této chvíli kvůli financím není další postup
stanoven.
Ing. Žák – evidujeme to v zásobníku akcí, letos se to určitě realizovat nebude, vzhledem k tomu,
že se o tom jednalo na jaře, není to ani v rozpočtu.
P. D. – bude možno využít techniku, která bude provádět realizaci kanalizace, pro soukromé
přípojky nebo si to bude muset každý zajistit sám?
Mgr. Štěpán – STASPO přislíbilo, že pokud budou mít volné kapacity, tak mohou to na základě
individuálních objednávek vlastníků nemovitostí realizovat. Jinak si můžete najít vlastní
firmu, případně svépomocí. Je to stejné jako ve Vlčovicích.
Starosta – informace k Valašské rally: za město dáváme velkou váhu tomu, jak se vyjádří místní
komise. Pokud např. řekla, že nechce, aby RZ vedla místní částí, tak to RM vzala v potaz.
Větřkovická přehrada: situace hladiny vody se zlepšila nejen díky dešťům, ale Tatra
dočerpává vodu z řeky Lubiny. Hladina se zvedla o 1,5 m, ale 2 m tam do plného stavu stále
chybí. Tatra také oznámila omezení čerpání pro technické účely Tatry. Je tam vyvěšen i
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nový provozní řád, jsou tam nové toalety, bufet. To vše zpříjemnilo rekreační využití
přehrady.
Centrum města: probíhá třetí kolo výběrového řízení, ta první dvě kola se musela zrušit.
Pravděpodobně se již podaří vybrat zhotovitele a věřím, že na podzim se začne
s rekonstrukcí – začne se přeložkou sítí ČEZu, zatrubněním Kopřivničky, což bude stát 30
mil. Kč, které ale nebudou vidět, protože budou „zakopány“ v zemi. Teprve poté se začne
s povrchovou úpravou ploch.
Poděkoval všem přítomným a popřál všem zdraví, abychom se na příští veřejné schůzi opět
sešli a snad tentokrát v řádném jarním termínu.

Zápis vypracovala: Iveta Filipová, DiS.
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