Zápis č. 16
AKTUALIZACE zápisu č. 15 ze schůze Komise Rady města
Kopřivnice pro místní část Lubina
Přítomni:
Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková, Antonín Malý, Karel Matula,
Václav Paiger, Michal Polášek, Ing. Petr Filip, Ing. Pavlína Tobiášová Dis., Jan Folwarczny, Jiří
Jadrníček, Ondřej Raška, Ing. Bc. Miroslav Dvořák
Nepřítomni:
Hosté: místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Přizvaní hosté
Otevřené body
Nové podněty
Závěr

3c. Otevřené body z květnového zápisu:
MK Lubina požaduje, aby pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení projednala dopravní situaci
od bytovek ke kostelu (úzká komunikace, špatný výhled do křižovatek, rychlost).
Vyjádření MK:
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 9, „PROTI návrh“ - 0, „ZDRŽEL SE“ – 2

Vyjádření OMM: Pracovní skupina pro dopravu a dopravní značení projednala možnosti úprav
vedoucích k větší bezpečnosti na místní komunikaci od bytovek ke kostelu. Místní komunikace se
nachází v zóně s omezenou rychlostí 30 km/h, s předností zprava. Vzhledem k šíři komunikací v této
lokalitě na nich není dle zákona o provozu na pozemních komunikacích umožněno stání
vozidel. Problematickou křižovatku mezi č.p. 204 a 205 bude SLUMEKO 2x ročně sestříhávat na výšku
cca 70 cm, aby byl "zlepšen" výhled do křižovatky ze všech stran. Na úpravu umístění živého plotu
(otevření křižovatky) odbor životního prostředí nepřistoupil.
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3d. Otevřené body ze srpnového zápisu:
Pan JUDr. Karel Matula žádá dopisem vyjádření MK Lubina k možnosti zřízení osadního výboru.
Dopis byl zaslán k nahlédnutí na všechny členy komise e-mailem dne 23.06.2020.
Vyjádření MK:
MK Lubina navrhuje zřídit osadní výbor místní části, který by nahradil místní komisi.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 8, „PROTI návrh“ - 0, „ZDRŽEL SE“ – 0

Vyjádření MÚ: Jak plyne z uveřejněného usnesení rady města ze dne 3.11.2020 č. 1428 (viz webové
stránky města) rada města po projednání zrušila Komisi Rady města Kopřivnice pro místní část
Lubina pro volební období 2018 – 2022 zřízenou usnesením Rady města č. 142 ze dne 18.12.2018, a to
s účinností ke dni 31.12.2020 a současně doporučila zastupitelstvu města zřídit pro volební období
2018 - 2022 Výbor pro místní část Lubina, a to s účinností ke dni 1.1.2021.
Na zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2020 pak skutečně došlo ke zřízení Výboru pro místní část
Lubina, vydání Statutu Výboru pro místní část Lubinu a současně bylo jmenováno 10 členů tohoto
výboru, a to:
1. Jaroslava Bonka
2. Václava Paigera
3. Zdeňka Babince
4. Antonína Malého
5. Karla Matulu
6. Jaroslava Kovaříka
7. Martu Danihlíkovou
8. Jiřího Jadrníčka
9. Jana Folwarczného
10. Petra Filipa
Očekává se, že v průběhu ledna 2021 bude svolána první schůze výboru, na níž by měl být navržen
výborem předseda (11 člen). Pokud bude předseda zvolen z řad stávajících členů, pak dojde na příštím
(březnovém) zastupitelstvu i k dovolbě jedenáctého člena.
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3e. Otevřené body ze zářijového zápisu:
MK Lubina doporučuje Radě města Kopřivnice přidělení nádoby na tříděný odpad (plasty, papír) oproti
centrálním kontejnerovým hnízdům.
Vyjádření MK:
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ - 8, „PROTI návrh“ - 0, „ZDRŽEL SE“ – 1

Vyjádření MÚ: z návrhu na výdaje z rozpočtu OŽP plyne, že pořízení nádob na sběr plastů a papíru a
zajištění jejich sběru a svozu od RD (Door-to-door systém) je plánován výdaj 1 300 0000 Kč.
Dosud probíhající pytlový sběr plastů bude nahrazen efektivnějším systémem sběru prostřednictvím
sběrných nádob o objemu 240 litrů přímo od rodinných domů (RD) s četností svozu 1 x měsíčně.
Do těchto výdajů je zahrnuto pořízení 1 000 ks nádob, které budou předávány občanům do bezplatné
výpůjčky a poté přejdou do jejich vlastnictví (analogicky jako u sběrných nádob na směsný komunální
odpad (SKO) a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)) a výdaje na zajištění svozu plastů
vytříděných do těchto nádob. Navrhovaná částka vychází z předpokladu snížení četnosti svozu SKO od
RD na 1 x za 3 týdny (dosud 1 x za 2 týdny). Při zachování četnosti svozu SKO 1 x 2 týdny je nutno
počítat s dalšími náklady ve výši cca 450 tis. Kč (celkové náklady na akci 1 750 tis. Kč).

Zapsala:
Marta Danihlíková

Předsedkyně MK Lubina
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