Zápis č. 32
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 3. 5. 2018 v 18:00 hod. v šatnách na hřišti v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof, Karel Matula,
David Mikulenka, Václav Paiger, Ondřej Raška
Nepřítomni: Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Dalibor Kloc, Miroslav Socha
Hosté:
Program:

1.

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

Zahájení
Schůzi zahájil předseda Ing. Petr Filip a přivítal přítomné.

2.

Došlá pošta

-

informace o usnesení 22. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice konaného 3. 4. 2018
informace o usnesení 84. schůze Rady města Kopřivnice konané 3. 4. 2018
informace o usnesení 85. schůze Rady města Kopřivnice konané 10. 4. 2018
informace o usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice konaného 26. 4. 2018

žádost paní Sylvy Kriškové z OMM ze dne 16. 4. 2018 o vyjádření Komise Rady města
Kopřivnice pro místní část Lubina k prodeji pozemku p. č. 132/21 v k.ú. Větřkovice u Lubiny
manželům Bittnerovým.
Vyjádření MK:
Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádost paní Sylvy Kriškové
z OMM ze dne 16. 4. 2018 projednala a SOUHLASÍ s prodejem pozemku p. č. 132/21
v k. ú. Větřkovice u Lubiny manželům Bittnerovým.
-

Výsledky hlasování: "PRO návrh" - 8, "PROTI návrhu" - 0 ,"ZDRŽEL SE" - 0,

3.

Různé

3.1. Místní komise v Lubině provedla šetření ve věci nedostatečného odvodu odpadní vody ze
sprch v zázemí na hřišti a po kontrole konstatuje, že odtok vody je i při použití všech sprch
dostatečný.
3.2. Místní komise v Lubině požaduje doplnění cca 6m zábradlí mezi chodníkem od kruhového
objezdu do Větřkovic a pneuservisem Kostelník v Drnholci. Zde po několika metrech končí na levé
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straně živý plot a navazuje poměrně hluboký vydlážděný příkop. Zejména při námraze je to
nebezpečné. Vyjádření Slumeka viz. email ze dne 17. 4. 2018.
Vyjádření MÚ:

3.3. Dne 26. 4. 2018 proběhla kontrola poškození povrchů místních komunikací po výstavbě
kanalizace za přítomnosti zástupců MÚ a svazku obcí. Místa k reklamaci byla označena sprejem a byl
vyhotoven seznam těchto míst. Jelikož nebyly do tohoto seznamu zahrnuty všechna poškozená místa,
požaduje Místní komise v Lubině doplnění seznamu vad k reklamaci.
3.4. Ing. Filip informoval o návrhu přemístění plakátovací plochy před Katolickým domem na místo
vedle stávajících vývěsek u chodníku. Při využívání plochy před Katolickým domem k různým akcím
tato plakátovací plocha tvoří bariéru ve výhledu.
3.5. Ing. Filip informoval o schůzce se zástupci OMM o úpravě kontejnerového stání u kamenného
mostu. Bylo vytipováno nové umístění a možný návrh budoucího vzhledu. Úpravy by měly proběhnout
během tohoto roku.
4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda MK Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 19 hodin.
Zapsal:

Ing. Petr Filip
předseda MK Lubina
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