Zápis č. 17
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 15.09.2022 v 18:00h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková, Ing. Petr Filip, Jan Folwarczny,
Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav Paiger, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jiří Jadrníček, Ing. Pavel Polášek,
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc - nepřítomen
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Ohlédnutí za činností výboru
4.) Vyhodnocení fungování multifunkčního hřiště
5.) Priority výboru pro Lubinu do rozpočtu města na rok 2023
6.) Různé
7.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy Výboru
městské části Kopřivnice-Lubina a zdůraznil, že se jedná o poslední jednání v tomto
volebním období, kdy se datem konání voleb výbor odvolává. Následně bude navržen a
novým zastupitelstvem schválen výbor v novém složení.
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 Malý požádal ověřovatele zápisu pana Jana Folwarczneho o vyjádření,
zda zápis z minulého jednání četl, ověřil a zda zápis obsahuje vše, o čem výbor jednal.
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.) Ohlédnutí za činností výboru MČ Kopřivnice-Lubina
Předseda výboru pan Antonín Malý v úvodu projednávání konstatoval, že výbor v průběhu
svého působení dokázal díky svědomité práci všech členů prosadit a zrealizovat řadu
významných záležitostí ve prospěch občanů Lubiny.
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Některé z nich připomenul:
° Protipovodňová opatření Na Holotě – mnoho let občané této lokality trpěli záplavami a to
v některých letech i opakovaně. Byl tak poškozován jejich majetek a ohrožováno jejich
zdraví. Po dlouhých jednáních s představiteli města a hledání možnosti financování se
podařilo připravit projekt, získat stavební povolení, vyřešit majetkoprávní vztahy a projekt je
před zahájením stavby díla. Investice kolem 15.000.000,- Kč
° Nové multifunkční hřiště – asi dvě volební období, tj. 8 let se jednalo v minulých komisích
MČ Lubina, že na základě požadavků místních občanů by bylo prospěšné vybudovat v obci
multifunkční hřiště pro různé sporty, jako mají některé okolní obce. Po velmi intenzivních
jednáních a soustavnému působení na představitele města se to našemu novému výboru
podařilo a máme nové moderní multifunkční hřiště, které mohou občané využívat od jara
2022. Hodnota díla necelé 4.000.000,- Kč
° Opatření po sesuvu svahu pod přehradou – šlo o náhlou přírodní událost a výbor spolu s
městem Kopřivnice řešil odstranění následků sesuvu a zabezpečení okolí sesuvu, přístup k
nemovitostem nad svahem apod. Probíhala také jednání o následném zajištění lokality,
geologický průzkum a možnost převodu postiženého území na město, které by dále zajistilo
úpravy a zajištění tohoto prostoru. Nakonec nedošlo s majiteli k dohodě.
° Revitalizace přehrady v Lubině – po dlouhých letech, kdy byla přehrada nevyužívána a
zanedbána a občané si na tento neutěšený stav stěžovali, se výboru v úzké spolupráci s
vedením města Kopřivnice podařilo postupně iniciovat jednání s majitelem přehrady,
společností Tatra Trucks a.s. .Když se našla vůle, hledaly se cesty, jak by se mohlo město do
revitalizace přehrady zapojit. Není ze zákona možné, aby jednoduše město financovalo
realizaci projektů a vybudování úprav na soukromém pozemku jiného vlastníka. Byla
ustavena pracovní skupina pro revitalizaci přehrady, jejímž členem byl také předseda výboru
pan Malý, která se scházela a jednala o možné spolupráci.
Výsledkem této intenzivní práce je, že přehrada se probouzí a občané ji opět mohou využívat
k relaxaci a odpočinku. Byla vybudována nová oblázková pláž, převlékárny, dobíjecí stanice
na elektrokola a mobily, začínají se budovat dětské herní prvky a poslední novinkou je
připravované vybudování plovoucího mola, na které byla v těchto dnech schválena
dotace. Znovu vzkříšení přehrady zkvalitní život našim občanům, kteří tuto proměnu chválí.
° Oslava 720let od první písemné zmínky o Větřkovicích - na základě podnětu místního
občana a pamětníka pana JUDr. Karla Matuly se výboru MČ Kopřivnice-Lubina podařilo v
úzké spolupráci s městem Kopřivnice a Kulturním domem Kopřivnice uspořádat a zrealizovat
první akci tohoto druhu. Příprava akce si vyžádala více než půl roku intenzivní práce.
Součástí akce bylo vydání knihy 720 let obce Větřkovice autora pana Jiřího Tichánka. Na akci
proběhl křest knihy. Vystoupily děti z mateřské a základní školy v Lubině, taneční soubory,
několik hudebních seskupení, místní spolky předvedly ukázky své činnosti, součástí akce byla
výstava historických fotografií a dokumentů. Nechybělo bohaté občerstvení a večer byl
zakončen taneční zábavou. Z celé akce byl navíc pořízen záznam a zpracován
videodokument, který je v prodeji na informacích MÚ Kopřivnice. Návštěvnost byla vysoká a
akce byla velmi kladně hodnocena.
° Vybudování lávky pro pěší vedle mostu u KD přes řeku Lubinu – řadu let se mezi občany a

také v minulých komisích hovořilo o potřebě vybudovat lávku pro pěší vedle mostu u KD.
Přispělo by to k bezpečnosti chodců a zejména dětí. Výbor MČ Kopřivnice-Lubina si tento
dluh z minulosti vytýčil jako prioritu a inicioval dlouhá a komplikovaná jednání s příslušnými
zástupci MÚ. V současné chvíli je výsledkem připravovaná studie a následně projekt na
vybudování lávky.
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° Chodník pro pěší od hasičárny ve Větřkovicích směr Hájov – Výbor MČ Lubina přijal
požadavky občanů, kteří žijí v této lokalitě a vybudování chodníku si uložil opět jako prioritní
záležitost. Po řadě jednání s odborem rozvoje města je v současné chvíli před přípravou
projekt na výstavbu chodníku.
° Úprava kontejnerového stání a zastávky autobusu u mostu v Lubině – řádku let
fungovalo nevzhledné kontejnerové stání u mostu a dělalo Lubině ostudu. Výbor se na tuto
skutečnost zaměřil a zahájil jednání s příslušnými odbory MÚ. Po čase se dosáhlo vyčlenění
financí z rozpočtu města, vypracování projektu a také se dosáhlo realizace úpravy
kontejnerového stání a přilehlé zastávky autobusu a rovněž zvětšení parkovací plochy včetně
povrchů. V současnosti je pohled do těchto míst kulturnější.
° Úprava výstupku – zubu - na mostu u KD – velmi stěžoval řidičům průjezd přes most
nepříjemný a nebezpečný roh chodníku ve směru na Větřkovice. Často se stávalo, že při
průjezdu a vyhýbacímu manévru na konci mostu řidič přišel do kontaktu s tímto výstupkem a
docházelo ke škodě na vozidlech a hrozila havárie. Jednání o nápravě-odstranění tohoto
nebezpečného rohu byla komplikovaná, protože město Kopřivnice není majitelem předmětné
komunikace, ani mostu. Tím je MS kraj. Město nemohlo zasáhnout a kraj nechtěl. Po
neúnavném tlaku na MS kraj se nakonec podařilo úpravu prosadit a roh byl odstraněn.
Průjezdy přes most se tak staly mnohem bezpečnějšími.
° Výbor MČ Kopřivnice-Lubina průběžně dále řešil v průběhu své činnosti řadu
drobnějších úkolů a zadání, jako např.: prodeje pozemků či jejich směny, opravy vyznačení
pozemků v katastrálních mapách, návrhy k využití pozemků pro různé účely, opravy
komunikací a chodníků, údržba a ořezy dřevin, sekání trávy, odhrnování sněhu, doplnění
laviček, návrhy dopravního značení, návrhy obecní vyhlášky, provozní řád nového hřiště,
výběr kolotočů na pouť a další…
Předseda výboru pan Antonín Malý konstatoval, že činnost výboru byla úspěšná a výsledky
práce jsou zřetelné. Poděkoval všem členům za výtečnou práci, nasazení racionální přístup k
řešení problémů.
Je nutno zdůraznit, že těchto úspěchů při své činnosti dosáhl výbor z drtivé části díky
maximální podpoře garanta, kterým je 1. místostarosta pan Mgr. Dušan Krompolc.
Poskytoval rady jak postupovat a jak formulovat požadavky, aby měly šanci na
prosazení. Sám pak prosazoval usnesení výboru na MÚ a zasloužil se o jejich přijetí. V
minulosti v době komisí to tak nebývalo a jiný garant se dokonce při projednávání
požadavků výboru na zastupitelstvu stavěl proti zájmu výboru…
Panu Mgr. Dušanu Krompolcovi patří velký dík.
Členové výboru hodnocení činnosti výboru městské části Kopřivnice-Lubina vzali na
vědomí.
4.) Vyhodnocení fungování multifunkčního hřiště
Před otevřením nového multifunkčního hřiště na jaře t.r. se výbor MČ Kopřivnice-Lubina
podílel na návrhu provozního řádu hřiště. Po jednáních na půdě výboru, s vedením Správy
sportovišť Kopřivnice a MÚ Kopřivnice, byl předložen návrh provozního řádu, který byl
výborem doporučen k přijetí. Výbor si však uložil, že na konci letošní sezóny zreviduje
fungování hřiště a jeho provozního řádu a v případě potřeby navrhne změnu.
Předseda výboru pan Malý si vyžádal u ředitele SpSK pana Bc. Pavla Vyškovského zprávu o
dosavadním fungování hřiště a řádu. Dle vyjádření pana ředitele Vyškovského se provozní řád
osvědčil a hřiště funguje dobře. Není proto nutno provozní řád měnit.
Členové následně prodiskutovali informace, které o fungování hřiště mají. Padly opět návrhy,
že by se mohlo užívání hřiště zpoplatnit, což je téměř všude a také s ohledem na současnou
ekonomickou situaci.
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Údržba hřiště a jeho obsluha sebou nese výdaje a tak by se částečně tyto kompenzovaly.
Nakonec však výbor od tohoto záměru ustoupil a rozhodl se ponechat provozní řád beze
změny do doby, kdy by se objevila nějaká nutnost změny.
Návrh usnesení:
Výbor místní části Kopřivnice-Lubina po projednání konstatuje, že provozní řád
multifunkčního hřiště i využití hřiště v současné době vyhovuje a momentálně není
nutná žádná změna.
PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.
5.) Priority výboru pro Lubinu do rozpočtu města na rok 2023
Při minulém jednání se členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina dohodli, že při tomto
posledním jednání vyspecifikují požadavky investic z rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023
pro místní část Lubina.
Jednání bylo poměrně snadné a vycházelo se z priorit, které byly předloženy pro letošní rok a
jejich stavu v prosazování. Následně se dohodlo, jak požadavky seřadit podle důležitosti.
Městu tak bude předloženo toto usnesení o prioritách pro Lubinu.
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina po projednání
navrhuje
zastupitelstvu města Kopřivnice zařadit do rozpočtu města pro rok 2023 tyto investice
pro místní část Lubina.
1. – Vybudování lávky pro pěší vedle mostu přes řeku Lubinu včetně přípravné Projektové
Dokumentace.
2. – Vybudování chodníku od hasičárny ve Větřkovicích směrem k Hájovu až ke konci obce
Lubina včetně přípravné Projektové Dokumentace.
3. – Zavedení připojení vysokorychlostního internetu.
4. – Výkup části pozemků parc. č. 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 a 115/7 od paní Jany Prokopové
za účelem získání volné plochy pro umístění kolotočů během pořádání poutí. Jedná se o
pozemky v centrální části obce, které by bylo možné využít také jako parkovací plochu při
pořádání různých akcí. Na pozemku zřídit hydrant/ přípojku pitné vody/ kanalizaci a odběrové
místo el. energie pro kolotoče, hasiče při pořádání soutěží.
5. – Oprava hasičské zbrojnice Lubina-Drnholec včetně přípravné Projektové Dokumentace.
Na této opravě nabízí SDH Lubina-Drnholec participaci v zajištění provedení stavebních
prací.
6. – Optimalizace osvětlení obce přechodem z výbojkového na LED + doplnění osvětlovacích
těles na místa, která jsou osvětlena nedostatečně (např. 2ks na místní komunikaci od prodejny
automobilů Tony Car k rozcestí/trojúhelníku), s využitím stožárů i jiných vlastníků než města
Kopřivnice, za účelem optimalizace nákladů.
PRO: 8 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.
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6.) Různé
V úvodu tohoto bodu si vzal slovo pan Karel Matula který všem přítomným poděkoval za
spolupráci a oznámil, že v dalším období se již o členství v novém výboru nebude ucházet.
Vyslovil uspokojení nad výbornou atmosférou při jednáních výboru a radost z příjemné
spolupráce a vztahů mezi členy. Pan předseda Antonín Malý panu Matulovi vřele poděkoval
za příkladnou a odhodlanou práci ve výboru. Postupně se vystřídali další členové výboru a
poděkovali celému kolektivu za vynikající spolupráci. Pan Jaroslav Bonk rovněž vyjádřil
spokojenost nad prací a fungováním výboru, poděkoval za jeho vedení předsedovi panu
Malému a konstatoval, že atmosféra při jednáních byla nejlepší, jakou ze svých zkušeností v
komisích pamatuje. Velmi ocenil také to, na čem jsme se shodli všichni, a to nový klíč pro
jmenování členů nového výboru, který se použil. Každý subjekt zastupitelstva může mít ve
výboru pouze jediného zástupce. Tím mají ve výboru všichni stejnou šanci na prosazování
zájmů. V minulosti to bohužel tak nebylo a v komisích bylo i několik členů jednoho
politického subjektu, čímž se narušila rovnováha při rozhodování a byli tak znevýhodněni
ostatní.
Závěrem pan Antonín Malý poděkoval všem za příkladnou práci, pogratuloval k dosaženým
úspěchům a konstatoval, že jednání výboru byla velmi korektní, ohleduplná, nedocházelo k
žádným nevhodným verbálním napadáním či konfliktům a neprosazovaly se politické cíle.
Bylo jednáno vždy racionálně, maximálně efektivně a každý člen měl možnost přednesení
svého pohledu a návrhu. Vše se neslo v duchu najít co nejlepší řešení pro občany.
Slova a poděkování v závěru byla až emotivní a na závěr se všichni za dobrou práci odměnili
potleskem.
7.) Závěr
Tímto byl program posledního jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina v tomto
volebním období vyčerpán. Pan Antonín Malý popřál všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
dalším životě a v 19:10h jednání ukončil.
Po jednání následovala neformální debata s občerstvením.
Dnem voleb se výbor městské části Kopřivnice-Lubina ruší, stejně jako ostatní volené
orgány města. Po jmenování zastupitelstva bude navržen a následně schválen výbor v
novém obsazení.
Přeji všem občanům nejen Lubiny šťastné dny.

Zápis vypracoval dne 17.09.2022

Ověřovatel

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

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