Zápis č. 11
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 20.01.2022 v 18:00h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Marta Danihlíková, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav
Kovařík, Karel Matula, Václav Paiger, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Jaromír Prašivka
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc, Petr Krompolc (kandidát na
člena výboru), Ing. Pavel Polášek (kandidát na člena výboru)
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
2.1) Zřízení pracovní skupiny Výboru MČ Kopřivnice-Lubina
3.) Návrh nového člena Výboru MČ Kopřivnice-Lubina
4.) Návrhy do pravidel užívání nového multifunkčního hřiště
5.) Informace o průběhu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
6.) Různé
7.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy a garanta
pana místostarostu Mgr. Dušana Krompolce.
Hned v úvodu jednání připomenul předseda výboru všem smutnou událost, kdy nás po těžké
nemoci navždy opustil člen výboru a kamarád pan Jaromír Prašivka.
Všichni přítomní pak uctili památku pana Jaromíra Prašivky minutou ticha.
Dále bylo v úvodu připomenuto ze strany pana místostarosty Dušana Krompolce, že výbor si
musí zvolit ověřovatele zápisu. Navržen byl pan Jan Folwarczny.
Hlasování o návrhu zvolit ověřovatelem zápisu pana Jana Folwarczneho:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen

Poté seznámil Antonín Malý členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru pan Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci. Upřesňující
informace přednesl členům také garant a místostarosta pan Dušan Krompolc.
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2.1) Při projednávání bodů 3.) a 4.) ze zápisu minulého jednání výboru, kterými výbor
navrhoval zastupitelstvu města Kopřivnice zadat studii možnosti vybudování chodníku
od hasičárny ve Větřkovicích směr Hájov a také vybudování lávky pro pěší u mostu v
Lubině – na čemž se členové výboru jasně dohodli s přítomnými zástupci města panem
Milanem Šmídem a panem Richardem Petrem a tito zajištění vypracování studie výboru
slíbili zajistit – nás garant výboru pan Dušan Krompolc informoval, že příslušný odbor města
interpretuje projednání a závěry výboru jiným způsobem , když za této situace se jeví i
s ohledem na připravované rozpočtové opatření vhodné zadání upřesnit. Za tímto účelem by
měla bez zbytečného odkladu proběhnout koordinační schůzka mezi pracovníky odboru
rozvoje města a zástupci výboru.
Z tohoto důvodu bylo navrženo zřídit zvláštní pracovní skupinu Výboru MČ KopřivniceLubina která disponuje mandátem celého výboru a jejímž úkolem bude finalizovat zadání
výboru za účelem upřesnění požadavku výboru na (a) vypracování studie možnosti
vybudování chodníku od hasičárny ve Větřkovicích směr Hájov a (b) lávky pro pěší vedle
mostu v Lubině, popř. jiného vhodného opatření. Garant výboru navrhne vhodný termín této
pracovní schůzky dle časových možností členů pracovní skupiny a zástupců odboru rozvoje
města.. Za výbor byli do této pracovní skupiny navrženi: Antonín Malý, Jiří Jadrníček, Jan
Folwarczny a Jaroslav Kovařík.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání
zřizuje
pracovní skupinu pro dopracování zadání městskému úřadu za účelem finálního upřesnění
požadavku výboru na
(a) vypracování studie možnosti vybudování chodníku od hasičárny ve Větřkovicích
směr Hájov a
(b) lávky pro pěší vedle mostu v Lubině, popř. jiného vhodného opatření s cílem zvýšit
bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního provozu ve složení
1.
2.
3.
4.

Antonín Malý,
Jiří Jadrníček,
Jan Folwarczny.
Jaroslav Kovařík.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Poté byla kontrola Zápisu z minulé schůze ukončena.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí a se zápisem souhlasí.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

3.) Návrh nového člena Výboru MČ Kopřivnice-Lubina
Na jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina byli jako hosté přizváni kandidáti na uvolněné
místo člena výboru po Jaromíru Prašivkovi. Za SDH Lubina Drnholec byl nominován pan
Petr Krompolc a za SDH Lubina Větřkovice pan Ing. Pavel Polášek. Nominantům byl dán
prostor, aby se mohli představit a sdělit jaké cíle by prací ve výboru sledovali a prosazovali.
Členové výboru pak položili jednotlivým kandidátům otázky, na které kandidáti odpověděli.
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Po tomto představení kandidáti jednání výboru opustili a mezi členy výboru dále probíhala
zodpovědná a podrobná debata o tom, kterého kandidáta doporučit jako nového člena výboru.
Všichni přítomní členové výboru se shodli na tom, že oba nominovaní kandidáti jsou velmi
kvalitní osobnosti a oba by byli pro výbor přínosem. Následně bylo přikročeno k hlasování,
kdy byl přiměřeně aplikován jednací řád zastupitelstva města a nejprve bylo hlasováno o
prvním navrženém, a to o Ing. Pavlu Poláškovi.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Kopřivnice jmenovat na uvolněné místo novým členem Výboru
MČ Kopřivnice-Lubina pana Ing. Pavla Poláška.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

4.) Návrhy do pravidel užívání nového multifunkčního hřiště
Protože již má Lubina vybudováno kvalitní multifunkční hřiště a sezóna, kdy se začne
využívat se blíží, otevřel předseda výboru pan Antonín Malý v tomto bodu diskuzi o tom, jak
by si členové výboru, případně obyvatelé obce, které členové ve výboru zastupují,
představovali provozování a užívání tohoto hřiště. K tomuto tématu se rozproudila bohatá
diskuze s množstvím návrhů a to i protichůdných. Jednalo se o tom, zda má být hřiště
naprosto volně přístupné komukoli kdykoli, nebo zamčené a přístupné jen po objednání
předem. Kdo se o chod hřiště a případné opravy bude starat, kdo bude evidovat zájemce o
využití hřiště – hřiště předá a pak zase převezme od vypůjčitele. Zda má být využití
zpoplatněno, nebo ne. Případně komu zpoplatnit, komu ne, apod. Tato diskuze přinesla
mnoho otazníků a také je jasné, že tato problematika má dvě strany. Nejen zájemce o využití
hřiště – občany, děti, školy, spolky, ale také provozovatele (Správa sportovišť Kopřivnice) se
zodpovědností za případné poškození a za zajištění provozu, který bude spojen s nemalými
náklady. Proto bylo členy výboru navrženo, přizvat na příští jednání výboru ředitele Správy
sportovišť pana Bc. Pavla Vyškovského a v jednání o tomto bodu pokračovat.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání navrhuje přizvat na příští
jednání výboru ředitele Správy sportovišť pana Bc. Pavla Vyškovského a společně
hledat model efektivního užívání nového multifunkčního hřiště v Lubině.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

5.) Informace o průběhu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
Členové výboru byli informováni našim garantem a místostarostou panem Mgr. Dušanem
Krompolcem o vývoji příprav Oslavy 720let výročí Lubiny (Větřkovic). Pracovní skupina pro
přípravu oslav pracuje a jsou v ní zástupci města Kopřivnice, Kulturní dům Kopřivnice,
Výbor MČ Kopřivnice-Lubina, pan JUDr Karel Matula jako autor podnětu, pan Jiří Tichánek
jako historik. Termín konání akce byl stanoven na 25.06.2022 a to také s ohledem na to,
aby se mohly v programu prezentovat také školky a školy, což by v době prázdnin bylo
komplikované. Akce bude probíhat na hřišti v Lubině, v okolí Katolického domu a na louce,
kde je cvičiště hasičů. Pan Dušan Krompolc dále informoval, že se již pomalu tvoří návrh
programu celé akce, jehož přípravou byl pověřen Kulturní dům Kopřivnice prostřednictvím
pracovníků dramaturgie.
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Dramaturg by měl připravit věcný obsah akce, tedy konkrétně toho, jak by akce měla
z časového hlediska probíhat, jakou má mít podobu. Již se konkrétně vyjednávají a zajišťují
jednotlivé součásti programu a účinkujících, další prezentace, které budou součástí akce,
občerstvení a další podrobnosti. Ve středu 19.01.2022 proběhla v klubovně hřiště v Lubině
také schůzka, na kterou byli pozváni zástupci školy, spolků a sdružení v obci a byli požádáni
o součinnost, pomoc při zajištění akce, byla jim také nabídnuta možnost se na akci
prezentovat, či zrealizovat vystoupení v programu, nebo zajištění občerstvení a další.
Organizátoři akce budou velmi rádi, pokud se přihlásí další zájemci z obce i okolí, kteří
by byli ochotni se na akci jakkoli podílet. Je to také výborná příležitost ostatním
občanům připomenout, že tady existují různé skupiny, sdružení a spolky, které se něčím
zabývají.
V případě zájmu se na akci podílet můžete kontaktovat předsedu Výboru MČ
Kopřivnice-Lubina pana Antonína Malého na mailu: vyborlubina@koprivnice.cz ,
nebo na tel: 605 266 987
Členové výboru Informace o průběhu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
vzali na vědomí.
6.) Různé
Do tohoto bohu nepřihlásil nikdo z přítomných žádné téma.
7.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve 20:05h
předseda výboru Antonín Malý jednání ukončil.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina bylo stanoveno na čtvrtek 17.02.2022 v
18h v klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 22.01.2022

Ověřovatel

Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina

Jan Folwarczny v.r.
člen výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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