Zápis č. 13
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 17.03.2022 v 18:00h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Jan
Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav Paiger, Ing. Pavel
Polášek, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc, Marta Danihlíková,
Hosté: --Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Návrh pravidel užívání nového MF hřiště v Lubině
4.) Přípravy Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
5.) Různé
6.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy a
pogratuloval novému členu výboru panu Ing. Pavlu Poláškovi ke zvolení zastupitelstvem
města.
Poté seznámil Antonín Malý členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru pan Malý požádal ověřovatele zápisu pana Jana Folwarczneho o vyjádření,
zda zápis z minulého jednání četl a ověřil. Ověřovatel potvrdil, že zápis četl a ověřil.
Následně předseda výboru pan Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí.
3.) Návrh pravidel užívání nového MF hřiště v Lubině
Již na minulém jednání v únoru vedli členové výboru rozsáhlou diskuzi nad možnými
variantami, jak provozovat nové multifunkční hřiště, jehož slavnostní otevření a uvedení do
provozu se blíží. Na společném usnesení se však neshodli. Proto vedení Správy sportovišť
Kopřivnice, konkrétně její ředitel pan Bc. Pavel Vyškovský, předložil opětovně výboru MČ
Kopřivnice-Lubina návrh Provozního řádu MF hřiště v Lubině k posouzení. Výbor se tedy i
na tomto svém jednání návrhem pravidel intenzivně zabýval.
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Kromě obecných ustanovení, vymezení nevhodného chování a využívání hřiště a stanovení
odpovědnosti každého uživatele za způsobené škody obsahuje 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 jsou hlavní body Návrhu provozního řádu multifunkčního hřiště v Lubině, jak jej
vypracoval a předložil za Správu sportovišť Kopřivnice její ředitel pan Bc. Pavel Vyškovský.
Po představení návrhu pravidel se rozproudila diskuze členů o možných variantách s ohledem
na maximální ochranu tohoto nového sportovního areálu a také na co nejlepší přístupnost a
možnost využití ze strany občanů – zájemců o sportovní aktivity.
Diskuze se opět nejvíce vedla o tom, zda nové multifunkční hřiště nechat odemčené a
prakticky bez dozoru po celý den a to bez poplatku, nebo mít o uživatelích hřiště přehled tím,
že by se hřiště poskytovalo zájemcům po předchozím objednání a byla by tak evidence a jasná
kontrola v případě poškození. Rovněž byl navrhován poplatek za užívání, jako je to běžné na
jiných sportovištích, který by také částečně pokryl náklady spojené s provozem hřiště,
údržbou a obsluhou správcem. Od poplatku by měly být osvobozeny předem určené skupiny
uživatelů, jako školky, školy, členové sportovních či jiných spolků apod.
Obě varianty měly mezi členy své zastánce a jevilo se, že by se situace z minulého
projednávání návrhu pravidel mohla opakovat, tedy že by se nenašla jasná většina ani pro
jednu z nich. Proto se členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina dohodli na kompromisu, aby se
nezdržovalo otevření a užívání nového multifunkčního hřiště tak, že se použije pro provoz
hřiště navrhovaný Provozní řád předložený SpSK s tím, že po sezóně 2022 výbor vyhodnotí
jak se Provozní řád osvědčil, případně navrhne jeho úpravy.
Návrh usnesení:
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje
použít pro provoz nového multifunkčního hřiště v Lubině návrh Provozního řádu, jak
jej za SpSK předložil její ředitel pan Bc. Pavel Vyškovský s tím, že po sezóně 2022 bude
výborem vyhodnoceno, jak se provozní řád osvědčil, případně budou navrženy jeho
úpravy. V případě nutnosti mohou být úpravy výborem navrženy i v průběhu sezóny
2022.
PRO: 9 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

4.) Přípravy Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
Předseda Výboru městské části Kopřivnice-Lubina pan Antonín Malý informoval přítomné
členy výboru o aktuálním stádiu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic).
Předložil také časový rozvrh plánovaných segmentů programu, z nichž je již většina
potvrzena a některé ještě v jednání. Informoval také přítomné o sjednaných doprovodných
aktivitách a také o situaci se zajištěním jídla a občerstvení pro návštěvníky. Přípravy probíhají
zatím uspokojivě, konstatoval závěrem tohoto bodu pan Malý.
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Členové výboru Informace o průběhu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
vzali na vědomí.
5.) Různé
V bodu různé opětovně vyjádřili někteří členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina pochybnosti
nad kvalitou prováděných prací při budování rekonstrukce kontejnerového stání a autobusové
zastávky u mostu v Lubině. Pan Antonín Malý přítomné ubezpečil, že vedení města o
možných nedostatcích ví a jsou prověřovány. Rovněž člen výboru pan Jiří Jadrníček, který
vykonává z titulu své odbornosti technický dozor nad tímto stavebním dílem sdělil, že stavba
je pod kontrolou a byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, které se napravují. K
tématu se ještě vyjádřil pan Mgr. Zdeněk Babinec jako zastupitel města a informoval členy, že
vedení města situaci projednalo a navrhlo úpravy v projektu a jeho doplnění včetně zajištění
finančního krytí tak, aby dílo bylo kvalitativně i funkčně v pořádku. Oproti původnímu
projektu bylo navíc přidáno pět parkovacích míst.
Členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina vzali informace o postupu rekonstrukce
kontejnerového stání na vědomí.
6.) Závěr
V závěru jednání informoval předseda přítomné o termínu Veřejné schůze – Setkání
občanů Lubiny s vedením města Kopřivnice, které se koná 12.04.2022 v 17h v KD
Lubina.
Také již byl stanoven termín Slavnostního otevření nového Multifunkčního hřiště a to
na 09.04.2022 od 09:30 hod – všichni jsou zváni.
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve 19:20h
předseda výboru Antonín Malý jednání ukončil.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina bylo stanoveno na čtvrtek 14.04.2022 v
18h v klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 22.03.2022

Ověřovatel

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

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