Zpráva č. 2 o činnosti Výboru městské části Kopřivnice-Lubina za měsíc únor 2021,
jako alternativa místo Zápisu ze schůze.

Měsíc únor 2021 byl silně ovlivněn pandemií Covid-19 a platila přísná omezení kontaktů a
další. Proto také členové Výboru městské části Kopřivnice-Lubina z důvodu dodržování
omezení a v zájmu ochrany proti šíření viru zvolili pro práci bezpečný distanční způsob a
všechny záležitosti řešili on-line. Práce byla pro členy mnohem náročnější, pracovali a
vyjadřovali se k tématům v průběhu celého měsíce, nejen při jednom jednání v měsíci na
schůzi. Navíc museli pracovat samostatně a prostřednictvím PC a internetu.
Pro informování občanů, Zastupitelstva a MÚ Kopřivnice byl vypracován tento zápis/zpráva.

Přítomni/aktivně pracovali celý měsíc: Antonín Malý, Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk,
Marta Danihlíková, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík, Václav Paiger,
Jaromír Prašivka
Nepřítomni/během měsíce nepracovali: Karel Matula – omluveno – dlouhodobě
v nemocenském stavu, Petr Filip – nevyjádřil se k žádnému tématu
Spolupracoval: Dušan Krompolc – garant výboru a 1. místostarosta
Během měsíce února výbor řešil tato témata a záležitosti:
1.) Zřízení nové e-adresy Výboru.
Členové výboru a ostatní potencionální spolupracovníci a instituce byli informováni o zřízení
nové emailové adresy Výboru městské části Kopřivnice-Lubina ve tvaru
vyborlubina@koprivnice.cz
2.) Žádost p. Chromečky o odkoupení parcely.
Výbor byl příslušným odborem MÚ Kopřivnice požádán o stanovisko k žádosti p. Petra
Chromečky o odkoupení pozemku parc. č. 553/6 v k.ú. Drnholec nad Lubinou.
Jednalo se o část jeho vlastní zahrady, která vznikla vlivem digitalizace map a dříve tvořila
součást pozemku p. Chromečky.
Výbor vyjádřil jednoznačný souhlas s prodejem.
3.) Informace o očkování 80+
Výbor byl požádán MÚ Kopřivnice o součinnost při šíření informace o možné pomoci při
registraci k očkování občanů věkové kategorie 80+ . Informace byla tedy šířena mezi členy
výboru, mezi spoluobčany a na informační vývěsná místa.
4.) Osobní jednání předsedy výboru na MÚ Kopřívnice.
Předseda Výboru městské části Kopřivnice-Lubina se na pozvání garanta výboru a
1. místostarosty pana Dušana Krompolce zúčastnil osobního jednání na MÚ Kopřivnice,
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kde byl vedoucími odborů majetku a rozvoje města pány Jiřím Štěpánem a Kamilem Žákem
informován o přípravách vybudování Mutifunkčního hřiště v Lubině a úpravě kontejnerového
stání u mostu a hřiště v Lubině. Projednávaly se také další dílčí záležitosti.
5.) Zpráva o přípravách vybudování Multifunkčního hřiště v Lubině.
Předseda výboru vypracoval zprávu z jednání na MÚ a informoval členy výboru o aktuálním
stavu příprav vybudování Multifunkčního hřiště v Lubině a jeho aktuální podobě. Informace
byla poskytnuta také občanům Lubiny prostřednictvím vývěsných informačních skřínek.
6.) Priority městské části Kopřivnice-Lubina pro rok 2021.
Předseda výboru Antonín Malý informoval členy /a zejména nové/ o Prioritách městské části
Kopřivnice-Lubina pro rok 2021, které převzal nově ustanovený Výbor od předchozí Komise.
Těmito prioritami, které si Komise stanovila a Výbor převzal jsou:
* Příprava projektové dokumentace pro vybudování Multifunkčního hřiště v Lubině.
* Rekonstrukce plotu včetně podezdívky u ZŠ Lubina.
* Usilování o výkup vybraných pozemků v Lubině městem Kopřivnice za účelem získání
volné plochy pro různé účely /např. umístění kolotočů a atrakcí při pouti, pořádání různých
společenských či sportovních akcí, trhů, parkování automobilů atd./
* Zavedení rychlého internetu na území Lubiny.
* Rozsáhlejší opravy nejpoškozenějších komunikací na území Lubiny /např. Dolní Roličky,
Velová, panelová silnice(kopec) za Katolickým domem, komunikace kolem Mléčné farmy
směrem na Haškovec, Sýkorec a další, dle potřeby a možností/
* Zateplení a rekuperace MŠ Lubina
* Doplnění nočního osvětlení na místech, kde je nedostatečné /např. chodník mezi KD a
hasičárnou ve Větřkovicích, lokalita pod prodejnou vozů Tony Car, Sýkorec a další/
Pan Malý při této příležitosti konstatoval, že některé z přijatých priorit se již podařilo
realizovat /nový plot u ZŠ Lubina/ a na jiných se usilovně pracuje /projektová dokumentace
Multifunkčního hřiště, příprava zateplení MŠ Lubina/
7.) Opatření proti záplavám Na Holotě.
Předseda výboru p. Malý byl kontaktován občanem Lubiny p. Kutáčem s dotazem, v jakém
stádiu jsou opatření proti stále se opakujícím záplavám v oblasti Na Holotě /území
novostaveb i původních domů mezi malou čerpací stanicí a MC pneuservisem a na druhé
straně přečerpávací stanicí kanalizace poblíž řeky Lubiny/.
Na tuto skutečnost byla již upozorněna bývalá Komise a jejím prostřednictvím se žádalo
město Kopřivnice o zajištění nápravy. Jde o náročný zásah který je nutno provést a celá věc
je navíc komplikována složitými vlastnickými právy majitelů pozemků, na nichž by bylo nutno
opatření realizovat.
Předseda výboru se proto obrátil na garanta Výboru městské části Kopřivnice-Lubina a 1.
místostarostu pana Dušana Krompolce s žádostí o informace, v jakém stádiu je požadovaná
náprava. Pan místostarosta Krompolc zajistil a poskytl výboru tyto dílčí informace.

1. Celkové náklady: 14,2 mil. Kč
2. Způsobilé výdaje: 14,2 mil. Kč
3. Požadovaná dotace: 85 % ze způsobilých výdajů, tj. 12,07 mil. Kč
4. Termín podání žádosti o dotaci: 28.2.2021
5. Předpokládaný termín rozhodnutí o dotaci: 28.8.2021.
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V případě schválení dotace bude třeba jednat o zařazení akce do rozpočtu
města, aby mohlo být pak co nejdříve zahájeno výběrové řízení na
zhotovitele. Nejzazší termín dokončení projektu dle podmínek výzvy:
31.12.2023
O dalším vývoji Vás budeme informovat. MÚ Kopřivnice

Tato informace o chystaných opatřeních proti záplavám Na Holotě byla předsedou předána
panu Kutačovi a také členům výboru.
8.) Multifunkční hřiště – příprava smlouvy k zadání projektu a stavební realizace díla.
Výbor byl příslušným odborem MÚ Kopřivnice požádán o posouzení a stanovisko k
poskytnuté připravované smlouvě pro přípravu projektové dokumentace a také stavebního
vyhotovení díla. Ze strany MÚ byl rovněž výboru sdělen záměr rozdělit zadání díla na dvě
části – Projektovou dokumentaci a Stavební vybudování díla.
Členové se zabývali zejména prioritní smlouvou pro zadání projektové dokumentace. Po
pečlivém prostudování a vzájemných konzultacích mezi členy Výbor předal MÚ stanovisko,
podněty, připomínky a návrhy k připravované smlouvě.
Členové výboru zejména kladli důraz na to, aby ve smlouvě byly zakotveny jasné lhůty a
termíny na provedení práce, záruky na provedené dílo, penále a smluvní pokuty za
nedodržení termínů či špatnou kvalitu, kvalitní nezávislý stavební dozor apod.
9.) Havarijní stav cesty nad sesunutým svahem v Lubině.
Na předsedu výboru p. Malého se obrátila obyvatelka Lubiny paní Berkiová s žádostí o
projednání a pomoc při nápravě havarijního stavu jediné příjezdové komunikace k jejímu
domu.
Paní Berkiová bydlí nad svahem, který se před několika měsíci samovolně sesunul /pod
přehradou/. Přímo nad tímto sesunutým svahem je jediná příjezdová cesta, kterou se paní
Berkiová dostává ke svému domu. Při sesuvu půdy se zřítila také část této příjezdové cesty
a několik metrů této cesty je přímo na hraně strže. Od propasti, která sesuvem vznikla se při
průjezdu tímto místem nedá projet s větším odstupem – objet ji – protože na druhém okraji je
zvýšený násep přilehlé louky a navíc odvodňovací strouha.
Paní Berkiová dostala důrazné doporučení geologa, aby zmíněným místem automobilem
nejezdila a také pěší chůze je v tomto místě nedoporučena. Problém je tak s dovozem
potravin domů, ale také příjezd pošty, přepravní firmy při nákupu např. lednice, paliva, nebo
příjezd záchranné služby či hasičů k domu. Takový stav ohrožuje zdraví i životy, protože
půda je nezpevněná a hrozí další sesuv. V domě bydlí lidé kolem 80-ti let a nejsou schopni si
nákupy, nosit v rukou několik stovek metrů a ještě do prudkého kopce.
Protože v době, kdy paní Berkiová kontaktovala předsedu výboru s touto žádostí bylo již
rozhodnuto o zrušení únorové schůze výboru z důvodu pandemie, a záležitost by tak musela
minimálně měsíc čekat a začátkem března bylo plánováno jednání Zastupitelstva MÚ
Kopřivnice, projednal p. Malý věc přímo s garantem a 1. místostarostou panem Krompolcem,
kterého požádal o osobní přijetí paní Berkiové a její žádosti a také, aby tuto žádost přednesl
na chystaném jednání zastupitelstva.
Tak se také stalo a záležitost byla přednesena operativně na jednání zastupitelstva, které v
současnosti posuzuje možnosti, jak postiženým občanům pomoci.
Přesto, že v případě sesunutého svahu jde o soukromý pozemek a město nemá zákonnou
povinnost nápravy, jde o nikým nezaviněný stav způsobený přírodními vlivy /jako vichřice,
liják, krupobití, velký příval sněhu apod./, tak za jistých okolností je možná pomoc ze strany
města. Tato možnost – byť i provizorní a dočasná se hledá.
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Toto je výběr hlavních témat /kromě jiných drobných/, které Výbor městské části
Kopřivnice-Lubina projednával.
Velký dík patří všem členům výboru, že i v této složité době věnovali svůj čas, aby
pomohli tvořit lepší podmínky pro život v naší části města. Namísto jedné schůze a cca 2h
jednání byli k dispozici po celý měsíc a kontinuálně, samostatně a také za pomoci
elektronických médií se aktivně podíleli na práci Výboru městské části Kopřivnice-Lubina.
Poděkování patří za aktivní podporu a pomoc také garantovi výboru a 1. místostarostovi
p. Dušanu Krompolcovi.
Děkuji všem členům za spolupráci.

Zápis/zprávu o činnosti Výboru městské části Kopřivnice-Lubina za měsíc únor 2021

vypracoval 14.03.2021
Antonín Malý, předseda výboru
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