Zápis č. 14
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 12.05.2022 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(pozdější příchod), Karel Matula, , Ing. Pavel
Polášek(pozdější příchod), (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Marta Danihlíková, Václav Paiger
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc,
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Žádost paní Pavlíny Tobiášové o směnu pozemku
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 garanta
Výboru městské části Kopřivnice-Lubina pana Mgr. Dušana Krompolce.
Poté seznámil Antonín Malý členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

(přítomno 7) 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.) Žádost paní Pavlíny Tobiášové o směnu pozemku
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina byl požádán odborem majetku města Kopřivnice o
vyjádření k žádosti paní Pavlíny Tobiášové:
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Jedná se o chodník, který leží na pozemku paní Tobiášové a je využíván veřejností pro přístup
ke hřbitovu a kostelu a také o odpovědnost za škody na tomto chodníku. Paní Tobiášová žádá
město Kopřivnice o převod části jejího pozemku na kterém leží chodník pod správu města a
náhradou požaduje odpovídající část přilehlého pozemku. Dále žádá o odkoupení zbylé části
přilehlého pozemku.
Výbor se na svém jednání intenzivně tímto materiálem zabýval a proběhla obsáhlá diskuze.
Zjednodušeně řečeno se členové shodli na tom, že zábor části pozemku paní Tobiášové v
podobě chodníku by měl být napraven, a v další části žádosti o odkoupení pozemku se
členové výboru shodli, že nedoporučují odprodej pozemku, se kterým se počítá
pro případné rozšíření hřbitova.
Návrh usnesení:
Výbor místní části Kopřivnice-Lubina po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Pavlíny Tobiášové ze dne 15.3.2022 o majetkové narovnání části chodníku
vedeného pasportu místních komunikací města, místní část Lubina pod číslem 2d.
2. doporučuje
orgánům města Kopřivnice na základě vyjádření spol. Slumeko s.r.o. ze dne 29.3.2022 a
MÚ Kopřivnice - Odboru stavebního řádu, územního plánu a památkové péče ze
dne 23.3.2022 vyřešit oprávněná vzájemná práva a povinnosti města a paní Pavlíny
Tobiášové jiným vhodným opatřením, které bude respektovat zájmy obou účastníků,
nikoliv však navrhovaným převodem pozemku parc. č. 171/2 v k.ú. Větřkovice u
Lubiny do vlastnictví Pavlíny Tobiášové, a to z důvodu zabezpečení potřeby města
rozšířit hřbitov v souladu s územním plánem.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (přítomno 8) Usnesení bylo přijato.
4.) Přípravy Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
(Dostavil se Jaroslav Kovařík – přítomno 9)
Předseda Výboru městské části Kopřivnice-Lubina pan Antonín Malý stejně jako na minulém
jednání výboru informoval přítomné členy výboru o aktuálním stavu 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. Většina bodů je
již zajištěna, na dalším se pracuje a probíhají operativní schůzky přípravného štábu. Závěrem
požádal předseda členy výboru o účast na akci a také aktivní zapojení při zajištění
pořadatelské činnosti.
Členové výboru Informace o průběhu příprav Oslavy 720 let Lubiny (Větřkovic)
vzali na vědomí.
5.) Různé
*V bodu různé informoval garant výboru a 1.místostarosta pan Dušan Krompolc přítomné, že
dnes 12.05.2022 ve 12h bylo předáno kontejnerové stání se zastávkou, které prošlo
rekonstrukcí na doporučení našeho výboru. Během výstavby došlo ještě k drobným změnám v
projektu, které budou jistě k prospěchu díla.
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*Dále v bodu různé zazněly podněty a připomínky členů výboru k některým dopravním
nedostatkům na území obce. Garant výboru pan Krompolc vyzval členy výboru, aby pokud
nějaké podněty a připomínky mají, je podali konkrétně a písemně předsedovi výboru, který je
následně postoupí k projednání dopravní komisi města Kopřivnice.
*Pan místostarosta Krompolc v tomto bodu také informoval členy výboru městské části
Kopřivnice-Lubina o plánech města s další rekultivací přehrady, která se po mnoha letech
nezdaru konečně rozběhla díky intenzivní snaze města a dohodě s majitelem přehrady
společností Tatra Trucks a.s. . V plánu je vybudování mola, dětských hracích prvků, osvětlení,
či nabíječky pro elektrokola.
*Členové výboru vyjádřili nespokojenost s tím, že se nevyužívá k dozoru nad nově otevřeným
multifunkčním hřištěm kamera MP, která je umístěna u rekonstruovaného kontejnerového
stání a je schopna velmi uspokojivě monitorovat i prostor hřiště. S využitím kamery se při
budování hřiště počítalo.
Předseda výboru pan Antonín Malý bude tedy žádat ředitele SpSK pana Bc. Pavla
Vyškovského, aby tento dozor u MP Kopřivnice oficiálně sjednal.
6.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a v 19:15h
předseda výboru Antonín Malý jednání ukončil.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina bylo stanoveno na čtvrtek 16.06.2022 v
18h v klubovně fotbalového hřiště v Lubině.
Termín Oslavy 720 let od první písemné zmínky o Větřkovicích (dnešní Lubina)
25.06.2022 (12 – 22hod).

Zápis vypracoval dne 17.05.2022

Ověřovatel

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

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