Zápis č. 12
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 17.02.2022 v 18:00h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Jan
Folwarczny, Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav Paiger, Ing. Pavel Polášek – navržený
kandidát na nového člena výboru bez možnosti hlasování, (viz presenční list, který je součástí
zápisu)
Nepřítomni: Marta Danihlíková, Jiří Jadrníček,
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc, Bc. Pavel Vyškovský – ředitel
SpSK, Petr Měhýš – předseda Spartak Lubina,
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Návrhy do pravidel užívání nového MF hřiště v Lubině
4.) Lávka pro pěší vedle mostu v Lubině a chodník pro pěší od hasičárny směr Hájov
5.) Přípravy oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
6.) Návrh vyhlášky o nočním klidu
7.) Různé
8.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy a garanta
pana místostarostu Mgr. Dušana Krompolce.
Poté seznámil Antonín Malý členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 8

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.
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: 1

Zápis byl schválen.

Hlasování se zdržel pan Petr Filip, protože nebyl přítomen minulému jednání výboru a tak se
k zápisu nemohl vyjádřit.
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3.) Návrhy do pravidel užívání nového MF hřiště v Lubině
Na jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina byli jako hosté přizváni ředitel Správy sportovišť
Kopřivnice pan Bc. Pavel Vyškovský a předseda fotbalového klubu Spartak Lubina pan Petr
Měhýš. Důvodem jejich pozvání bylo, abychom si mohli společně prodiskutovat možnosti a
představy, jaká pravidla by se měla stanovit pro užívání nového multifunkčního hřiště v
Lubině.
Výbor MČ Kopřivnice neměl v zájmu stanovovat pravidla jen z pozice svého pohledu, ale aby
byly zohledněny také další potřeby a představy zejména provozovatele hřiště, kterým je SpSK
a také Spartaku Lubina, který je hlavním smluvním uživatelem celého sportovního areálu.
V úvodu tohoto bodu představil pan ředitel Vyškovský všem přítomným Návrh provozního
řádu MFH, jak jej vypracovala správa sportovišť. Kromě obecných ustanovení, vymezení
nevhodného chování a využívání hřiště a stanovení odpovědnosti každého uživatele za
způsobené škody obsahoval návrh
*stanovení provozní doby hřiště která by měla být od 08:00 do 20:00h
*hřiště by mělo být celou dobu odemčené a volně přístupné s tím, že by mohly být
vyčleněny dny a hodiny, kdy by bylo hřiště vyhrazeno přednostně např. pro školy, školky,
školní družinu pro tělesnou a sportovní výchovu
*zájemci by se mohli objednat a rezervovat konkrétní čas využití hřiště, tento čas by byl
rezervován pro objednatele. Kterýkoli jiný čas, kdy není hřiště nikým objednáno by bylo
přístupné komukoli, kdo přijde
*užívání hřiště by bylo Zdarma, žádný poplatek by se nevybíral. Po předchozí domluvě se
správcem by bylo možno použít také WC, šatny, umývárny v budově na hřišti.
*zpoplatněno by mělo být případné použití osvětlení hřiště částkou 100,-Kč/hod.
*zpoplatněno by mělo být užití hřiště pro soukromé akce, turnaje apod. a to částkou
200,-Kč/hod.
Takové byly hlavní body Návrhu provozního řádu multifunkčního hřiště v Lubině, jak jej
vypracoval a předložil za Správu sportovišť Kopřivnice její ředitel pan Bc. Pavel Vyškovský.
Následně požádal předseda výboru pan Antonín Malý dalšího hosta jednání pana předsedu
Spartaku Lubina Petra Měhýše, aby také za Spartak představil přítomným představy a
požadavky na provozování MFH. Pan Měhýš sdělil přítomným, že nemá žádné požadavky a
návrhy a nemá k tomuto co říci. Po opětovném dotazu předsedy výboru a výzvě, aby využil
pan Měhýš jako zástupce Spartaku jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina k uplatnění
požadavků členů Spartaku k provozu nového multifunkčního hřiště, zopakoval, že nemá co by
požadoval a dodal, že se domluvil již s panem ředitelem SpSK Vyškovským a že souhlasí s
návrhem pravidel, který předložil za SpSK pan ředitel Vyškovský.
Po tomto se ujal slova předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina a představil všem přítomným
členům výboru a také hostům svůj návrh a představu, jak by mohlo být nové multifunkční
hřiště provozováno. Z hlavních diskutovaných návrhů vybírám
*hřiště by mělo být v případě nevyužívání uzamčeno, aby se zamezilo vstupu na hřiště
nežádoucím osobám a bez kontroly, kdo se na hřišti pohyboval. Znamená to, že zájemci o
využití hřiště by byli objednáni, na stanovený čas by se dostavil správce, který by ověřil zda
jde o osoby, které mají hřiště objednáno a hřiště, včetně potřebného vybavení by zájemcům
předal. Po ukončení doby výpůjčky, která by se určovala nejspíš na jednu celou hodinu krát
počet potřebných hodin, by se dostavil správce, hřiště by zkontroloval a převzal. Samozřejmě
by vedl evidenci o výpůjčce hřiště. Případné škody a poškození (které se mohou přihodit i
neúmyslně) by tak mohly být zjištěny a řešeny konkrétně a adresně – nikoli jako při
odemknutém a přístupném hřišti po celý den bez kontroly a dohledu, kdy správce dle návrhu
SpSK přjide zamknout ve 20h večer, zjistí případné závady a poškození a nemá šanci zjistit
kdo je viníkem, když vůbec nemá tušení, kdo se na hřišti mohl pohybovat.
*užití hřiště by mělo být Zpoplatněno s tím, že by poplatek mohl být ještě diferencován.
Měly by být vyjmenovány skupiny a osoby, které by měly užití hřiště Zdarma, jako např.
školky, školy, třeba členové Spartaku Lubina a možno navrhnou další.
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Rovněž pan Malý navrhnul, že by se poplatek mohl stanovit nejen za hřiště za hodinu použití
celkově, ale poněkud přesněji a to za hodinu užití hřiště za osobu. Je jistě rozdíl v opotřebení
hřiště a zejména povrchu, pokud si hřiště pronajmou pouze 2 osoby na hodinu hry třeba
tenisu, nebo si na hodinu hřiště pronajme skupina třeba 10-ti osob na hru odbíjené, nohejbalu
apod. Je nesporné, že zátěž a opotřebení hřiště za stejnou jednu hodinu je ve druhém případě
nesrovnatelně vyšší. V neposlední řadě je nefér, že za stejnou jednu hodinu by 2 hráči tenisu
měli poplatek za osobu o dost vyšší (např. při ceně pouze 100,-Kč/hod by to bylo 50,-Kč na
osobu), kdežto za stejnou jednu hodinu hry u 10-ti členné skupiny by byl poplatek jen 10,-Kč!
Při ceně 200,-Kč/hod si to každý umí spočítat sám. Proto navrhuje pan Malý poplatek za
osobu/hod.
Na podporu samotné otázky zda se má za hřiště platit, nebo má být zdarma uvedl předseda
výboru pan Malý řadu příkladů ze sportovišť v Kopřivnici a také okolí, kde se poplatek za
užití vybírá. Např. zimní stadion Kopřivnice má poplatek 40Kč/hod a to i pro doprovod, InLine plocha 450Kč/hod bez šatny (600Kč/hod s šatnou), tělocvična 300Kč/hod, badminton
120Kč/hod (navíc jen půjčení rakety na hru 50Kč/hod), krytý bazén 75Kč/hod, lyžování
200Kč/2h, tenis Kopřivnice momentálně zvýhodněná akční cena 300Kč/hod, minigolf
40Kč/osoba, sportovní hala učiliště 560Kč/hod, tělocvična ZŠ Lubina např. pro cvičení žen,
nebo hry floorballu také placeno, ve Štramberku jen zapůjčení ohniště na opečení špekáčků
400Kč/3 hod. atd., atd. Tyto údaje byly zjištěny z webových stránek uvedených sportovišť.
Je jen málo specifických míst, která jsou přístupná volně a bez poplatku.
Vybudování multifunkčního hřiště bylo několik let přáním místních občanů a většina
snad ani nevěřila, že se to podaří. Podařilo, hřiště – krásné hřiště máme, vybudování
stálo mnoho peněz a tak bychom se měli snažit jej chránit, abychom si jej mohli dlouho
užívat.
Provoz hřiště, údržba, opravy, činnost správce a další bude stát také peníze, tak by si
mělo hřiště na sebe také vydělat a to alespoň na provoz – nemluvím o výdělku. Proto
navrhuji tento způsob provozu. Jeho upřesnění je věcí další diskuze, uzavřel svou
představu a návrh na provozování MFH pan Antonín Malý.
Po přednesení návrhů hosté, pan Vyškovský a pan Měhýš opustili jednání výboru MČ
Kopřivnice-Lubina.
Členové výboru pak diskutovali o navržených variantách a přidávali do diskuse svá upřesnění
k tomuto tématu. V podstatě se debata zabývala hlavními body, kterými byly, zda mít hřiště
celý den odemčené a bez dozoru a zda má být použití zdarma, nebo má být pod větším
dozorem správce zpřístupněno na objednání a za poplatek. Obě varianty měly mezi členy
výboru své zastánce i odpůrce. Výbor nenašel většinovou shodu ani pro uvolněné použití bez
poplatku, ani pro kontrolované použití za poplatek.
Nakonec byl vznesen návrh vyslovit souhlas s předloženým návrhem provozního řádu tak, jak
jej vypracovala SpSK zastoupená panem Pavlem Vyškovským a to na zkušební dobu této
sezóny 2022, kdy se po sezóně vyhodnotí, jak se návrh provozního řádu v praxi osvědčil.
Bylo tedy přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání vyslovuje souhlas s předloženým
Návrhem provozního řádu multifunkčního hřiště v Lubině tak, jak jej předložila SpSK
zastoupená ředitelem panem Bc. Pavlem Vyškovským na zkušební dobu s tím, že po
sezóně 2022 bude vyhodnoceno, jak se provozní řád v praxi osvědčil.
PRO: 5 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 0

Návrh Nebyl přijat.

Bylo konstatováno, že návrh provozního řádu předložený SpSK nezískal potřebnou
nadpoloviční podporu všech členů výboru, proto nebyl přijat.
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4.) Lávka pro pěší vedle mostu v Lubině a chodník pro pěší od hasičárny směr Hájov
Protože na minulém lednovém jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina informoval pan
místostarosta Mgr. Dušan Krompolc přítomné, že příslušný odbor rozvoje města Kopřivnice
zpochybňuje požadavek výboru na provedení studie proveditelnosti lávky pro pěší vedle
mostu v Lubině a také chodníku od hasičárny ve Větřkovicích směr Hájov (viz zápis č.11 z
jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina) jako nejasný, byla vytvořena pracovní skupina
výboru ve složení Antonín Malý, Jiří Jadrníček, Jan Folwarczny a Jaroslav Kovařík se
zadáním, vypracovat upřesnění požadavku výboru na tyto dvě priority.
Skupina se sešla na jednání 25.01.2022 a vypracovala upřesněný konkrétní požadavek na
provedení studií a projektové dokumentace pro tato dvě díla.
Materiál byl následně zástupci pracovní skupiny předán při osobním jednání vedoucímu
odboru rozvoje města panu Mgr. Jiřímu Štěpánovi, Ing. arch. Milanu Šmídovi a
1.místostarostovi panu Mgr. Dušanu Krompolcovi.
Garant výboru a pan místostarosta Dušan Krompolc na našem dnešním jednání výboru v této
souvislosti informoval přítomné, že materiál byl přijat a bude projednáván zastupitelstvem
města Kopřivnice na nejbližším jednání dne 03.03.2022.
Členové výboru informace o vývoji požadavku na vypracování projektové dokumentace
pro lávku pro pěší vedle mostu v Lubině a chodníku od hasičárny směr Hájov vzali na
vědomí.
5.) Příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
Členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina byli informováni předsedou Antonínem Malým a
také garantem panem Dušanem Krompolcem o aktuálním stavu příprav Oslavy 720 let
Lubiny (Větřkovic).
Je již navrženo schéma dne, průběh akce, kulturní vystoupení na pódiu na hřišti, doprovodný
program a také občerstvení. Mnohé je zatím ve fázi tvorby scénáře a ještě probíhají jednání s
některými účastníky. Vše se může ještě upravit a změnit, proto podrobnosti budou zejména
veřejnosti sděleny později. Obecně lze konstatovat, že přípravy probíhají uspokojivě a
konstruktivně.
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.) Návrh vyhlášky o nočním klidu na území města Kopřivnice
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina byl MÚ Kopřivnice vyzván, aby se vyjádřil k návrhu
nové vyhlášky o nočním klidu na území města. Návrh vyhlášky byl výboru poskytnut.
Podstatou připravené vyhlášky je specifikace nočního klidu, který je od 22h do 06h ranní a v
této době nesmí být noční klid rušen. Součástí připravované vyhlášky jsou také předem
stanovené vyjímky, kdy může být tato doba upravena. Např. při konání určitých vybraných
tradičních akcí jako např. Pouť, Den obce, Letní slavnosti apod. Dodatečné povolení pro
rušení nočního klidu po 22h večerní při záměru pořádat zejména venkovní akci by nemuselo
být úspěšné. Proto se členové výboru shodli na tom, že zažádáme o přidělení vyjímky z této
vyhlášky, abychom získali již předem možnost bez komplikací tohoto typu uspořádat na
území obce nějakou akci jako Den obce, Letní večer apod.
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Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání doporučuje doplnění do vyjímek
v Čl.3 připravované OZV o nočním klidu pro místní část Lubina 2x noc v měsíci
červnu, 2x noc v měsíci červenci a 2x noc v měsíci srpnu, vždy v noci ze soboty na neděli
pro konání možných blíže nespecifikovaných akcí
(např. den obce, letní večer, oslavy založení spolků apod.)
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

7.) Různé
7.1) V bodu různé sdělil garant výboru pan Dušan Krompolc členstvu dobrou zprávu a to, že
byla přiznána dotace na realizaci opatření proti záplavám v území na Holotě v Lubině. Tyto
záplavy trápily místní občany a majitele domů řadu let. Výbor se intenzivně snažil vyjednat a
prosadit nápravu tohoto stavu. Nakonec byl vypracován projekt a vydáno stavební povolení.
Překážkou byly finance, protože se jedná o mnohamilionovou investici. První žádost o
přidělení dotace nebyla schválena, ale na podruhé to již vyšlo. Občané bydlící v této lokalitě
se tak mohou těšit, že brzy toto jejich trápení pomine. Členové výboru městské části
Kopřivnice-Lubina jsou rádi, že přispěli dobré věci.
7.2) Člen výboru pan Mgr. Zdeněk Babinec informoval o stížnostech mnoha občanů na častý
hluk o víkendech, který se šíří z prostoru zkušebního polygonu Tatry. Příčinou jsou
organizované závody soutěžních automobilů, které v tomto prostoru velmi často probíhají.
Tato situace trvá již mnoho měsíců a pro obyvatele i v poměrně velké vzdálenosti se stává
neúnosnou. Proti tomuto nadměrnému obtěžování hlukem ve dnech pracovního volna a
pracovního klidu se již podepisuje petice občanů.
7.3) Některými členy výboru byly vysloveny pochybnosti o kvalitě prováděné práce při
rekonstrukci kontejnerového stání u mostu – zejména výstavba zídky a při rekonstrukci a
zateplování MŠ v Lubině. Pochybnosti plynou zejména z důvodu provádění prací při velmi
nízkých až mrazivých teplotách a je tak velká pravděpodobnost, že nebyl dodržen
technologický postup při práci s určitými materiály a provedené dílo tak bude vykazovat
závažné vady.
Garant výboru a místostarosta pan Dušan Krompolc ujistil přítomné, že poznatky budou
prověřeny a kvalita práce náležitě odborně posouzena.
8.) 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 17.03.2022 v
18h v klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 23.02.2022

Ověřovatel

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

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