Zápis č. 13
ze schůze komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 26. 05. 2016 v 19:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Jaroslav Bonk, Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof , Ing. Dalibor
Kloc, Karel Matula, Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Dagmar Křístková, David Mikulenka, Václav Paiger
Hosté:
Program:

1.

Mgr. Ladislav Myšák
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 36. schůze Rady města Kopřivnice konané 3. 5. 2016
informace z usnesení 37. schůze Rady města Kopřivnice konané 9. 5. 2016
informace z usnesení 38. schůze Rady města Kopřivnice konané 10. 5. 2016
informace z usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice konané 17. 5. 2016
poděkování předsedy organizačního výboru Valašské rally p. Jaromíra Tomaštíka za spolupráci
při přípravě tohoto podniku

3.

Různé

- žádost pana Ing. Vladimír Pustky ze Slumeka o vyjádření místní komise k problému nedovoleného
ukládání domovního odpadu, stavební suti, nebezpečných odpadů atp. do velkoobjemové vany na
hřbitovní odpad u místního hřbitova.
Vyjádření:
Členové místní komise problematiku velkoobjemové vany na hřbitovní odpad projednali a
doporučují nejprve kontejnerové místo opatřit cedulí zakazující ukládání jiného než hřbitovního
odpadu. Ing. Filip zajistí vyhlášení upozornění občanů na tento zákaz v místním rozhlase.
V případě nedostatečnosti tohoto opatření doporučují velkoobjemovou vanu nahradit menšími
kontejnery na komunální odpad a bio odpad.
- informace p. Sochy o potřebě vymalovat márnici a natřít máry na místním hřbitově.
Ing. Filip zjistí možnosti oprav na Slumeku.
Vyjádření: Slumeko - Ing. Vladimír Pustka
Nyní ještě není dokončený převod z Římskokatolické církve na město Kopřivnici. Proto je nutné se s
tímto požadavkem obrátit na správce místní farnosti.
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- informace p. Rašky o výtlucích na MK v úseku ze Sýkorce směrem na Frenštát.
Ing. Filip požádá o opravu Slumeko.
Vyjádření: Slumeko - Ing. Vladimír Pustka
Bude prověřen stav místní komunikace v daném úseku a zjištěné výtluky budou opraveny.

- informace p. Bonka o nízkém stavu vody ve Větřkovické přehradě, úhynu ryb a potřebě zvýšit
stav vody.
Členové místní komise problematiku nízké hladiny vody ve Větřkovické přehradě projednali a
důrazně doporučují zástupcům města Kopřivnice spojit se se všemi dotčenými subjekty a vyvinout
maximální úsilí k tomu, aby se zlepšil stav vody v přehradě.
Vyjádření MÚ:
.

4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
v pátek 24. 6. 2016 v 19 hodin.
Zapsal:
Ing. Petr Filip
předseda
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