Zápis č. 3
o činnosti Výboru městské části Kopřivnice-Lubina za měsíc březen 2021,
jako alternativa Zápisu ze schůze.
Stejně jako v měsíci únoru, tak také v březnu 2021 byla situace kolem pandemie Covid-19
velmi nepříznivá, proto se členové Výboru městské části Kopřivnice-Lubina usnesli, že
jednání výboru v měsíci březnu bude zrušeno.
Výbor však pokračoval ve své práci jako v měsíci předešlém bezkontaktně, korespondenčně.
Projednávala se různá témata a zadání, z nichž jistě převažovala vyjádření se k finalizaci
přípravy Projektové dokumentace k výstavbě Multifunkčního hřiště v Lubině.
Pro informování občanů, Zastupitelstva a MÚ Kopřivnice byl vypracován tento zápis/zpráva.
Přítomni/aktivně pracovali celý měsíc: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav
Bonk, Marta Danihlíková, Ing. Petr Filip, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík,
Václav Paiger, Jaromír Prašivka
Nepřítomni/během měsíce nepracovali: Karel Matula – omluveno – dlouhodobě v
nemocenském stavu
Spolupracoval: Mgr. Dušan Krompolc – garant výboru a 1. místostarosta
Během měsíce března výbor řešil tato témata a záležitosti:
1.) Informace o očkování 70+ .
Výbor MČ Kopřivnice-Lubina byl požádán MÚ Kopřivnice o součinnost při informování
občanů o možnosti pomoci při registraci k očkování věkové kategorie 70+ . Tato informace
byla předána všem členům výboru s žádostí o další šíření mezi obyvatelstvo a byla také
využita různá vývěsná místa.
2.) Informace o průběžném stavu přípravy PD Multifunkčního hřiště v Lubině.
Ze strany MÚ Kopřivnice byl Výbor MČ Kopřivnice-Lubina informován o průběžné podobě
připravovaného Multifunkčního hřiště. Zejména o tom, že zakázka bude rozdělena na dvě
části a to Projektovou dokumentaci a Stavební provedení díla. Dále se řešily a dolaďovaly
podoby lajnování hřiště, umístění osvětlení, uzamykatelný prostor pro uložení příslušenství,
basketbalové koše, typ ochranné sítě, materiál mantinelů, velikost branek atd.
Vše se řešilo postupně na operativně svolávaných schůzkách pracovní skupiny,
zainteresovaných pracovníků příslušných odborů MÚ a odborných poradců připravujících
projekt.
3.) Kolizní místo na mostu v Lubině u KD.
Při jednom z jednání předsedy Výboru MČ Kopřivnice-Lubina p. Antonína Malého na MÚ
Kopřivnice v jiné záležitosti přišla při diskusi s vedoucím odboru majetku města p. Žákem řeč
na nevyhovující stav uložených betonových zábran před chodníkem přes most, na špatné
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vyspádování mostu a neustále se vytvářející velké kaluže na mostu na straně chodníku a také
na velmi nebezpečné místo na konci chodníku směrem ke KD, kde stavební provedení
chodníku tvoří vysoký zub z obrubníku, kde velmi často dochází ke kontaktu s projíždějícím
vozidlem a k jeho poškozování. Kolize vozidel s tímto obrubníkem také ohrožuje bezpečnost
silničního provozu.
Pan Malý žádal o nápravu tohoto stavu a také navrhl možné řešení, jak by se mohlo místo
upravit. Tato záležitost je zatím v řešení a bude ještě diskutována všemi členy výboru na příští
schůzi.
4.) Informace o přípravě a konání Valašské rallye.
Bývalá Komise pro místní část Lubina se v loňském roce vyjadřovala k žádosti pořadatelů
automobilové soutěže Valašská Rally ValMez a udělila s jejím průjezdem naší obcí souhlas.
Letos se z důvodu špatné epidemické situace zdálo, že soutěž bude zrušena. Na poslední
chvíli však na základě intenzivní snahy pořadatelů byla této soutěži udělena vyjímka
Ministerstva zdravotnictví a mohla se tak uskutečnit. Výbor MČ Kopřivnice-Lubina byl o
tomto informován přímo ředitelem soutěže p. Tomaštíkem a zároveň byl požádán o pomoc při
informování občanů zejména v okolí rychlostní zkoušky, sdělení o dopravním omezení a
bezpečnostních opatřeních v době konání soutěže. Šlo také o distribuci informačních letáků
do schránek dotčených občanů. Toto zajištění pomoci a součinnosti pořadatelům si vzal na
starost osobně předseda výboru p. Malý.
Soutěž mezinárodního významu proběhla a byla vysoce hodnocena nejen samotnými jezdci,
ale také sportovními komisaři a mezinárodními pozorovateli FIA, kteří byli osobně na místě.
Pořadatelský výbor Valašské rally následně písemně poděkoval jak výboru MČ
Kopřivnice-Lubina, tak také obyvatelům naší obce za spolupráci, pomoc, toleranci a
pochopení.
5.) Výběr povrchu Multifunkčního hřiště v Lubině.
Dalším projednávaným bodem v souvislosti s přípravou vybudování Multifunkčního hřiště v
Lubině, byl výběr povrchu, který má být použit.
Zvažovala se umělá tráva, nebo tartan. Po posouzení pořizovací ceny, vlastností povrchu,
náročnosti údržby apod. se členové usnesli a zvolili jako povrch hřiště. Tartan.
6.) Provedení branek hřiště.
Také další posuzování, kterým se Výbor MČ Kopřivnice-Lubina zabýval se týkal
připravovaného hřiště. Rozhodovalo se, jakým způsobem budou na hřišti zabudovány branky.
V úvahu přicházelo zabudováná branek přímo do ochranného hrazení, nebo umístění branek
samostatně uvnitř ochranného hrazení na kraji hrací plochy.
Členové výboru vybrali umístění branek uvnitř ochranného mantinelu na okraji hrací
plochy.
7.) Zapůjčení pozemku č. 612/13 v k.ú. Větřkovice u Lubiny paní Žanetě Sobotíkové.
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina byl požádán odborem majetku města Kopřivnice o
vyjádření k žádosti paní Sobotíkové, která žádala o zapůjčení zmíněného pozemku z majetku
města k užívání – sečení trávy.
Členové výboru se zapůjčením pozemku paní Sobotíkové vyjádřili souhlas.
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Toto je výběr hlavních témat /kromě jiných drobnějších/, které Výbor městské části
Kopřivnice-Lubina projednával v měsíci březnu 2021.
Děkuji všem členům výboru, že v této komplikované době byli po celý měsíc aktivní a
operativně řešili potřebná zadání a vyjadřovali se k projednávaným tématům.
Děkuji také za významnou podporu a spolupráci garantovi výboru a 1. místostarostovi
p. Mgr. Dušanu Krompolcovi.
Předběžný termín příští dubnové schůze Výboru městské části Kopřivnice-Lubina byl
stanoven na čtvrtek 15.04.2021 v 18:00h, na hřišti v Lubině.

Zápis o činnosti Výboru městské části Kopřivnice-Lubina za měsíc březen 2021
vypracoval 07.04.2021
Antonín Malý, předseda výboru MĆ Kopřivnice-Lubina
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