Zápis č. 4
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 30.5.2019 v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Bc. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Karel
Matula, Václav Paiger, Antonín Malý, Mgr. Dušan Krompolc, Marta Danihlíková,
Michal Polášek, Ing., Ondřej Raška
Nepřítomni: Ing. Pavlína Tobiášová Dis., Dalibor Kloc
Hosté:

místostarosta Stanislav Šimíček

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Přizvání hostů - pan Ing. Zdeňka Šustr (19:15)
Došlá pošta
Různé
Závěr

1.

Zahájení

2.

Přizvání hostů - Pan Ing. Z. Šustr - komise vzala na vědomí informace ohledně rybníku ve
Větřkovicích

3.

Došlá pošta

4.

Různé

Otevřené body z březnového zápisu:
4.11. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá město Kopřivnici o informace:
a/ Jaké investiční akce jsou zahrnuty do rozpočtu pro místní část Lubina pro r. 2019 a v jaké
hodnotě?
b/ Kolik peněz bylo proinvestováno v jednotlivých místních částech (Lubina, Vlčovice, Mniší) a o
jaké investiční akce se jednalo, vč. porovnání investičních akcí + jejich hodnota v letech 2015 - 2018
a 2019 v jednotlivých místních částech.
Vyjádření MÚ: Informaci a podklady jsme obdrželi přímo na Komisi Rady města Kopřivnice pro
místní část Lubina od pana Stanislava Šimíčka.
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4.19. Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina urguje zmapování kritických míst v
obci, kde dochází k problémům se zatopením v období přívalových dešťů.
Vyjádření MÚ:
Ing. Hynek Rulíšek (vedoucí odboru životního prostředí) zaslal e-mailem dne 30.05.2019 Seznam
problematických míst v místní části Lubina, který byl projednán radou města Kopřivnice. Tento email byl přeposlán na všechny členy MK Lubina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otevřené body z dubnového zápisu:
1/ Na Komisi Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina se obrátil občan Lubiny, zda by bylo
možno přidat pana Josefa Žárského, který padl jako logionář v první světové válce, na pomník
padlých na hřbitově ve Větřkovicích. Podklady na posouzení byly předány panu Dušanovi
Bartošákovi.
Vyjádření MK: Místní komise Lubina doporučuje přidat jméno pana Josefa Žárského na pomník
padlých na hřbitově ve Větřkovicích.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 12, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ: Tento podnět již řeší Dušan Bartošák odpovědný za tuto agendu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ Členové MK Lubina jsou si vědomi znevýhodnění místních spolků při pořádání kulturních akcí v
KD Lubina a navrhují, aby byly narovnány podmínky ve všech místních částech, tzn. aby rozdíly v
nájmu obdobných objektů (např. sál) doplácelo město Kopřivnice např. formou daru. Není vždy
možné půl roku dopředu žádat o dotaci na danou akci, neboť všechny akce nejsou tak dlouho
dopředu plánovány.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 12, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ:
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Nové podněty:
3/ Místní komise Lubina upozorňuje na havarijní stav schodů na místním hřbitově ve Větřkovicích. Pro
starší osoby jsou velmi nebezpečné a hrozí nebezpečí úrazu, proto MK Lubina žádá opravu.
Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 11, „PROTI návrh“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0
Vyjádření MÚ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/ Na předsedkyni MK Lubina paní Martu Danihlíkovou se telefonicky obrátila paní Křenková, Lubina
276 (první dům na kruhovém objezdu směr Frenštát p. R.) se stížnosti na své sousedy. Vadí ji parkování
dodávek a ranní startování těchto aut.
Vyjádření MK:
Místní komise Lubina vzala na vědomí tuto stížnost. Bohužel se jedná o občanskoprávní spor, který
nespadá do působnosti státní správy a ani samosprávy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/ Místní komise Lubina se bude pravidelně co 3 měsíce zabývat vyhodnocením námětů z veřejné
schůze z 14.05.2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ Místní komise Lubina navrhuje použít plochu p.č. 1047/1 a 903/8 k vybudování výhybny pro
motorová vozidla a další z důvodu lepší dopravní obslužnosti v dané lokalitě (Velová).

Výsledek hlasování:
„PRO návrh“ – 9, „PROTI návrh“ – 1, „ZDRŽEL SE“ – 1
Vyjádření MÚ:
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5.

Závěr

Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 27.06.2019 v 19:00 v Katolickém domě v Lubině.
Zapsala:
Marta Danihlíková

Předsedkyně MK Lubina
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