Zápis č. 5
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 20. 8. 2015
v 19:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof,
Ing. Dalibor Kloc, Dagmar Křístková, David Mikulenka,Václav Paiger,
Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Hosté:

-

Program:

1.
2.
3.
4.

1.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Závěr

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

2.

Došlá pošta

-

informace z usnesení 16. schůze Rady města Kopřivnice konané 23. 6. 2015
žádost Odboru rozvoje města Kopřivnice o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku
p.č. 285/1 o výměře cca. 302,5m2 v k. ú. Drnholec nad Lubinou z majetku města paní
Jarmile Tylečkové.
Rada města Kopřivnice pro místní část Lubina žádost projednala a doporučila jej k prodeji
za těchto podmínek:
- část prodávaného pozemku nebude větší, než je stávající zahrazení (tj. podstatně méně než
302,5m2)
- manželé Tylečkovi odprodají městu Kopřivnice pozemek 290/5 v k. ú. Drnholec nad
Lubinou, který se nachází pod místní komunikací.

3.

Různé

-

byla zaznamenána stížnost některých majitelů pozemků sousedících s Větřkovickou přehradou
na neoprávněný vjezd osobních vozidel do blízkosti přehrady přes jejich pozemky (oblast nad
nudistickou pláží, oblast za hrází směrem na Mniší). Místní komise doporučila občanům
zaslat oficiální stížnost na Městskou policii. Místní komise zároveň žádá Městský úřad
Kopřivnice o pomoc při řešení tohoto problému.
Vyjádření MÚ:

-

informace o přemístění kontejneru na elektroodpad do místa kontejnerové stání u mostu na
žádost místní komise.
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-

informace o plánovaném prodeji budovy č.p. 117, ul. Štefánikova, ve které sídlí Základní škola
svaté Zdislavy
informace o dodání nových konví na hřbitov v Lubině na žádost MK.
k dotazu pana Mgr. Hofa z minulé schůze na původní kroniku obce Lubina a možnost její
digitalizace:
části kronik obcí Lubina, Větřkovice a Drnholec jsou dostupné v digitální podobě na
internetových stránkách okresního archívu v Novém Jičíně.
Postup při vyhledávání: na stránkách zemského archivu v Opavě www.archives.cz v horní liště
vybrat archiv Nový Jičín, vpravo vybrat položku Badatelna, dole z databází vybrat Kroniky a
zadat vyhledávaný název.

-

informace o zamýšlené změně dopravního značení na spojce Větřkovice - Hukvaldy kolem
přehrady

-

informace o plánované akci "Večírek nejen pro seniory", který se bude konat 17. 10. 2015 v
17 hodin.

-

informace o zřízení nového kontejnerového stání v ulici "Na rybníku".

-

pan Raška informoval o nefunkčním WC na hřbitově. Paní Křístková podá na Slumeko
požadavek na opravu.

-

informace o přípravách na akci "Den obce Lubina", jejíž první ročník je předběžně plánován
na červen 2016.

4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
24. 9. 2015 v 19 hodin.
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