Zápis č. 11
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 31. 03. 2016 v 18:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof ,
Ing. Dalibor Kloc, Dagmar Křístková, Karel Matula, David Mikulenka, Václav Paiger,
Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Hosté:
Program:

1.

pan místostarosta Stanislav Šimíček
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

Zahájení
Schůzi zahájil předseda Ing. Petr Filip a přivítal přítomné.

2.

Došlá pošta

-

informace z usnesení 31. schůze Rady města Kopřivnice konané 23. 2. 2016
informace z usnesení 32. schůze Rady města Kopřivnice konané 1. 3. 2016
informace z usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného 10. 3. 2016
informace z usnesení 33. schůze Rady města Kopřivnice konané 15. 3. 2016
žádost Odboru rozvoje města Kopřivnice o sdělení stanoviska k výpůjčce pozemků
p.č. 612/11 a p.č. 612/13 v majetku města Kopřivnice o výměře cca. 3235m2 v k. ú. Větřkovice
u Lubiny panu Jiřímu Kolářovi za účelem sečení trávy a sušení sena.
Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina na své schůzi dne 31. 03. 2016 žádost
o výpůjčku pozemků parc. č. 612/11 a 612/13 v k. ú. Větřkovice u Lubiny o celkové rozloze
3235 m2 panu Jiřímu Kolářovi projednala a doporučuje jejich výpůjčku ke schválení.

3.

Různé

- informace p. Šimíčka o odvolání první místostarostky paní Dagmar Rysové a rekonstrukci rady
města Kopřivnice. Nově zvolen první místostarosta Mgr. Lumír Pospěch a nový radní Mgr. Ladislav
Myšák.
Garantem za místní část Mniší se stal Mgr. Ladislav Myšák, za místní část Vlčovice Mgr. Lumír
Pospěch a za místní část Lubina Mgr. Zdeněk Babinec.
- Mgr. Zdeněk Babinec přednesl požadavek rady města o zvážení doplnění místní komise o dalšího
člena. Počet členů místní komise v Lubině byl doplněn na 11 a členové místní komise nepožadují
další změny.
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- pan Bonk přednesl informace o plánované rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště. Proběhlo
jednání na místě, byla předložena projektová dokumentace, zástupci fotbalového klubu přednesli
připomínky k dopracování. Realizace rekonstrukce ve výši cca. 4 mil. Kč by měla proběhnout v
druhé polovině tohoto roku.
- Ing. Filip přednesl dva návrhy správce zeleně města Kopřivnice Ing. Habra na výsadbu nové zeleně
na místním hřbitově jako náhradu za přerostlé túje.
Členové místní komise tyto dva návrhy projednali a nedoporučují vysazovat kombinaci
kvetoucích a plodících stromů (10-21ks) s Buxusy (140ks) a navrhují variantu vysadit pouze Buxusy
v potřebném množství a větší výšce.
- Ing. Filip přednesl informaci o akčním plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2016-2017.
- pan Karel Matula vznesl dotaz na možnost rozšíření nové kanalizace do těch částí obce, kde nyní
tato kanalizace chybí.
Vyjádření MÚ:
Na tento dotaz bylo odpovězeno na veřejném setkání zástupců města Kopřivnice s občany.
Momentálně se o rozšíření nové kanalizace neuvažuje.
- pan Vladimír Řezníček (Lubina č.p. 195) vznesl dotaz, zda by bylo možné, aby Slumeko provedlo
úklid pozemku parc.č. 167 ve vlastnictví města Kopřivnice, a to lesa pod místním hřbitovem. Tento
les sousedí s pozemkem pana Řezníčka a na jeho pozemek padají suché větve a listí z daného lesa.
Vyjádření MÚ: OŽP - Ing. Jaroslav Jiřík
Na pozemku plánujeme po olistění stromů provést kácení suchých stromů, ořez jednotlivých
větví však provádět nebudeme, na lesních pozemcích se ořez suchých větví běžně neprovádí.
Pokud by pan Řezníček chtěl využít ustanovení lesního zákona podle § 22 (zákona č. 289/1995 Sb.) a
chtěl ochránit svůj pozemek před škodami z pozemků určených k plnění funkcí lesa, má se pokusit s
vlastníkem lesa (v daném případě město Kopřivnice, odbor ŽP) dohodnout rozsah opatření a v
případě souhlasu vlastníka lesa je pak může na svůj náklad provést i na lesních pozemcích.
Toto ustanovení bylo již před lety panem Řezníčkem využito při obnově plotu při hranici s lesem, kdy
došlo ke skácení několika stromů bezprostředně sousedících s plotem.
- Ing. Filip informoval o konání veřejného setkání občanů s vedením města Kopřivnice dne
20. 4. 2016 v 17 hodin v Katolickém domě v Lubině
4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
tentokrát v pátek 29. 4. 2016 v 19 hodin.
Zapsal:
Ing. Petr Filip
předseda
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