Zápis z prvního jednání Výboru pro místní část Lubina
Datum a místo konání: 28.01.2021 klubovna na fotbalovém hřišti v Lubině
Přítomni:

Jaroslav Bonk - člen výboru
Václav Paiger - člen výboru
Mgr. Zdeněk Babinec - člen výboru
Antonín Malý - člen výboru
Karel Matula - člen výboru
Jaroslav Kovařík - člen výboru
Marta Danihlíková - člen výboru
Jiří Jadrníček - člen výboru
Jan Folwarczný - člen výboru
Ing. Petr Filip - člen výboru
Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.

Hosté: Mgr. Dušan Krompolc, 1. místostarosta města Kopřivnice, garant za MČ Lubina
Jana Vaňková – asistentka tajemnice MÚ Kopřivnice, zapisovatelka jednání
Jednání Výboru pro místní část Lubina zahájil pan místostarosta a garant, Mgr. Dušan
Krompolc, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů výboru a navrhl zvolit
zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: paní Jana Vaňková
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byla zvolena paní Jana Vaňková.
Dále pan Mgr. Dušan Krompolc představil program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Představení členů
3) Organizační záležitosti (statut výboru)
4) Návrh na volbu předsedy výboru a 11. člena výboru
5) Závěr
Výsledek hlasování: 10-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Projednání dílčích bodů programu:
2) Představení členů a předání jmenovacích dekretů
Pan Mgr. Dušan Krompolc vyzval členy, aby se stručně představili a následně po vstupním
úvodním představení, předal všem členům výboru jmenovací dekrety a dále požádal členy
o podpis na souhlasném prohlášení s volbou člena výboru. Členové výboru se svým členstvím
projevili výslovný souhlas.
3) Seznámení se statutem výboru
Pan Mgr. Dušan Krompolc členy výboru seznámil se statutem výboru. Zdůraznil, že nově
se výbor zodpovídá ze své práce nikoli radě města, ale přímo zastupitelstvu. Stručně
okomentoval i ostatní náležitosti statutu.
4) Návrh na volbu předsedy výboru a 11. člena výboru
4.1.) Pan Mgr. Dušan Krompolc otevřel příslušný bod programu a vyzval jednotlivé členy
výboru, aby navrhli osobu předsedy výboru.
Členové výboru navrhli tyto osoby:
Mgr. Zdeněk Babinec - poděkoval za nominaci, návrh nepřijal
Antonín Malý
- poděkoval za nominaci, návrh přijal
Václav Paiger
- poděkoval za nominaci, návrh nepřijal
Jaroslav Bonk
- poděkoval za nominaci, návrh nepřijal
Ing. Petr Filip
- poděkoval za nominaci, návrh nepřijal
Marta Danihlíková - poděkovala za nominaci, návrh nepřijala
Na základě toho, že pan Antonín Malý je připraven funkci předsedy výboru vykonávat Mgr.
Dušan Krompolc navrhl, aby bylo přijato usnesení:
Výbor navrhuje Zastupitelstvu města Kopřivnice, aby předsedou byl zvolen pan
Malý.

Antonín

Přikročeno k hlasování.
Výsledek hlasování: 7-0-3 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se). Pozn. A. Malý se v případě
hlasování o své osobě zdržel.
Mgr. Dušan Krompolc vyhlásil výsledek hlasování. Konstatoval, že pan Antonín Malý byl
platně navržen výborem na předsedu výboru.
4.2.)

Pan Mgr. Dušan Krompolc otevřel příslušný bod programu a vyzval jednotlivé členy
výboru, aby navrhli osobu 11. člena výboru.

Členové výboru navrhli tyto osoby s tím, že navržené osoby se svým členstvím souhlasí
Jaromír Prašivka
Miroslav Dvořák
Michal Polášek

Přikročeno k hlasování (v pořadí, jak byli navrženi). Návrh usnesení :
Výbor navrhuje Zastupitelstvu města Kopřivnice, aby 11. členem byl pan Jaromír Prašivka.
Výsledek hlasování o Jaromíru Prašivkovi : 8-0-2 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Mgr. Dušan Krompolc vyhlásil výsledek hlasování. Konstatoval, že pan Jaromír Prašivka byl
platně navržen výborem na 11. člena výboru.
Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil pan Mgr. Dušan Krompolc a pozval přítomné na příští jednání, které se bude
konat po upřesnění termínu dle pozvánky v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.

………..………….. …………..
Zapsala: Jana Vaňková

………..………………………
Mgr. Dušan Krompolc

………………………………………
Ověřovatel: Antonín Malý

