Zápis č. 6
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 17.06.2021 v 19h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková, Ing. Petr
Filip, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav
Paiger, Jaromír Prašivka, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec (omluven)
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Oprava prostor požární zbrojnice SDH Lubina Drnholec
4.) Průběžná informace o postupu realizovaných akcí
4.1) Multifunkční hřiště
4.2) Kontejnerové stání u mostu
4.3) Úprava chodníku přiléhajícího k mostu u KD
5.) Projekt revitalizace přehrady v Lubině Větřkovicích
6.) Pronájem prostor klubovny fotbalového hřiště v Lubině
7.) Různé
8.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny členy a garanta pana
místostarostu Dušana Krompolce. Poté seznámil členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru p.Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci. Upřesňující
informace přednesl členům také garant a místostarosta p.Krompolc.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí.
3.) Oprava prostor požární zbrojnice SDH Lubina Drnholec
V samostatném bodu jednání se členové Výboru městské části Kopřivnice-Lubina zabývali
žádostí SDH Lubina Drnholec o opravu prostor požární zbrojnice, kde jsou nutné stavební
práce pro zajištění funkčnosti a také bezpečnosti členů hasičského sboru. Člen výboru a také
svého času velitel SDH Kopřivnice Lubina pan Jaromír Prašivka, informoval přítomné o
historii projednávaných žádostí a také o tom, že doposud vedení města Kopřivnice těmto
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žádostem o opravu nevyhovělo. Pan Prašivka podrobně popsal konkrétní roky a také
odpovědné osoby z radnice, se kterými každoročně žádost opakovaně projednával. Tento
harmonogram také sepsal a předal k dispozici předsedovi výboru p.Antonínu Malému. Z
informací pana Prašivky vyplynulo, že SDH Kopřivnice Lubina žádá neúspěšně o opravu
prostor požární zbrojnice již od roku 2007 ! a každoročně až do roku 2019 žádost aktualizuje.
Předseda výboru p. Antoním Malý proto požádal o radu a doporučení, jak dále postupovat
garanta výboru a místostarostu p. Dušana Krompolce. Ten členům výboru sdělil, že na opravu
zbrojnice byl před řadou let vypracován projekt, ale ten nebyl nikdy realizován. Nyní je již
zastaralý, neaktuální a v zásadním měřítku neupotřebitelný. Doporučil SDH Kopřivnice
Lubina, aby opětovně aktuálně požádali vedení města Kopřivnice a příslušné odbory města o
schválení potřebných stavebních oprav. Pan místostarosta Dušan Krompolc také přislíbil, že
se po podání žádosti bude snažit o její prosazení na příslušných místech.
K této záležitosti také následně Výbor MČ Kopřivnice-Lubina přijal usnesení.
Návrh usnesení:
Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje
orgánům města Kopřivnice a funkčně příslušným odborům městského úřadu schválit
požadavek Sdružení dobrovolných hasičů Kopřivnice Lubina Drholec na nutnou opravu
vnitřních prostor požární zbrojnice.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
4.) Průběžná informace o postupu realizovaných akcí.
4.1) Multifunkční hřiště
4.2) Kontejnerové stání u mostu
4.3) Úprava chodníku přiléhajícího k mostu u KD
Předseda výboru p.Malý požádal garanta výboru a místostarostu p. Krompolce o poskytnutí
aktuálních informací o realizovaných akcích. Pan místostarosta Dušan Krompolc s potěšením
konstatoval, že započaté akce se slibně posunují kupředu a jejich realizace probíhá bez
zásadních problémů. Zkráceně je stav jednotlivých projektů v takovéto fázi:
Ad 4.1) Multifunkční hřiště. Stavba má již má vydána všechna potřebná povolení,
projektová dokumentace je vyhotovena a momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavebního díla. Velmi pozitivní informace je, že byl také stanoven odborný stavební dozor a
ten bude vykonávat jeden z členů našeho výboru MČ Kopřivnice Lubina!
Je jím pan Jiří Jadrníček, který je profesní odborník a tuto práci rovněž aktivně vykonává. Tak
budou mít obyvatelé jistotu o kvalitním dohledu nad vykonávaným dílem a maximální
eliminaci nekvalitního postupu. S dostavbou hřiště se počítá ještě v tomto roce 2021.
Ad 4.2) Kontejnerové stání u mostu. Úprava kontejnerového stání u mostu v Lubině je již
před schválením a provedena by měla být po prázdninách, kdy realizace se předpokládá
zhruba v měsíci září 2021.
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Ad. 4.3) Úprava chodníku přiléhajícího k mostu u KD. Úprava nebezpečného kolizního
místa na mostu u KD by měla být provedena také do konce prázdnin, případně září 2021.
Počítá se také s vyčištěním odvodňovacích vývodů na mostu a také s reklamací některých
závad mostu u zhotovitele opravy mostu.
Členové výboru informace o průběhu realizovaných akcí vzali na vědomí.
5.) Projekt revitalizace přehrady v Lubině Větřkovicích
Garant výboru a místostarosta p. Dušan Krompolc informoval podrobně členy výboru o
probíhajících jednáních pracovní skupiny “Přehrada“ a také o plánech, které má zájem tato
pracovní skupina zrealizovat.
V prvních fázích by mělo dojít k úpravě pláže, následně vybudování nových převlékáren,
momentálně se již pracuje na vybudování stanoviště kontejnerů. Byl stanoven nový návštěvní
řád, dále by mělo následovat vybudování herních prvků pro děti. V úvahu jsou také další
zlepšení a vybudování užitečných doplňků, vše ale záleží na vzájemné dohodě všech
zainteresovaných stran, získání patřičných povolení, když zcela zásadní a nezbytné bude
zajistit financování jednotlivých kroků. K tomuto bodu členové výboru také aktivně
diskutovali a podávali různé návrhy, nápady a připomínky.
Členové výboru informace o projektu revitalizace přehrady vzali na vědomí.
6.) Pronájem prostor klubovny fotbalového hřiště v Lubině
Předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina p.Antonín Malý informoval členy výboru o záměru
Správy sportovišť Kopřivnice zastoupené ředitelem p. Milanem Gilarem, pronajmout prostory
klubovny fotbalového hřiště v Lubině zájemci, který by chtěl v uvedených prostorách
provozovat občerstvení. Tato nabídka byla v době konání jednání výboru vyvěšena na úřední
desce města.
Dále předseda výboru předložil členům k vyjádření a připomínkování Návrh nového
Návštěvního řádu klubovny hřiště v Lubině, který dostal od p.Gilara a také místostarosty pro
sport p.René Lakomého k připomínkování. K tomuto bodu se rozhořela opravdu živá diskuse,
ze které v zásadě vyšel nesouhlas s takovým postupem a vyjádření, že klubovna by měla být
především určena pro potřeby, ke kterým byla zřízena, tedy potřeby fotbalistů Spartak Lubina.
Také nový návštěvní řád by měl být dle zákona projednán a dohodnut v prvé řadě se
současným nájemcem, kterým je Spartak Lubina. Členové výboru MČ Kopřivnice-Lubina se
proto odmítli zabývat a vyjadřovat k věcem, které jsou podle jejich názoru nekompetentně
provedeny a vyvolávají pocit, že odporují zákonnému postupu.
K této záležitosti také následně Výbor MČ Kopřivnice-Lubina přijal usnesení.
Návrh usnesení:
Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
odmítá
zaobírat se záměrem na zveřejnění záměru pronájmu prostor klubovny hřiště Lubina
zamýšlený Správou sportovišť Kopřivnice neboť má za to, že oprávněným a logickým
uchazečem o nebytový prostor je stávající uživatel, tedy Spartak Lubina
nesouhlasí
s návrhem nového Návštěvního řádu klubovny hřiště doporučuje řád nejprve projednat se
současným nájemcem, kterým je Spartak Lubina.
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PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
7.) Různé
V tomto bodu přišlo ze strany členů několik informací a návrhů.
7.1) Paní Marta Danihlíková informovala přítomné, že byla nově zřízena a také slavnostně
zprovozněna nová Veřejná knihovnička, která je umístěna v zahradě ZŠ v Lubině ze strany
od Domu zahrádkářů. Zájemci si zde mohou zdarma vypůjčit nějakou zajímavou knížku,
případně také nějakou svou již přečtenou a nepotřebnou knížku do knihovničky věnovat, aby
udělala radost zase někomu jinému. Vedení ZŠ Lubina a další příznivci a sponzoři, kteří se na
tomto nápadu podíleli, spoléhají na solidnost vypůjčitelů a doufají, že tito nezapomenou
vypůjčené knihy také vrátit, aby knihovnička mohla těšit mnoho čtenářů a velmi dlouho.
7.2) Pan Jaromír Prašivka upozornil na často se opakující nebezpečné odbočování vozidel
jedoucích kolem školy v Lubině směrem na Příbor u restaurace U Horáků vlevo, na čerpací
stanici MOL.
Přesto, že takový manévr je v tomto místě zákonem zakázán, bohužel se to děje a již došlo na
tomto místě i k dopravním nehodám. K tomu ještě uvedl, že na příjezdu do Lubiny od
Vlčovic, není dopravní značka označující čerpací stanici a správný směr příjezdu k ní.
Předseda výboru p.Antonín Malý slíbil, že situaci prověří a v případě potřeby podá podnět
pracovní skupině pro dopravu.
7.3) Pan Petr Filip upozornil, že pohyb dětí kolem kruhového objezdu v Lubině, které dochází
do ZŠ je nebezpečný a doporučuje u objezdu instalovat bezpečnostní zábradlí, které by
pohyb chodců a zejména dětí do jisté míry zabezpečilo. U kruhových objezdů v jiných
místech – zejména u škol takové zábradlí zpravidla instalováno bývá. Předseda výboru
p.Malý tento podnět předá pracovní skupině pro dopravu.
7.4) Dále bylo rovněž panem Filipem upozorněno na neutěšený stav parčíku u KD v
Lubině. Zejména vysoká neposečená tráva a křoviny, případně rozšiřující se houževnatý
plevel. Je jasné, že nemůže být posečena každá plocha ve městě ve stejnou dobu a práce
probíhají postupně. Uvedené plochy jsou také v soukromém vlastnictví. Předseda výboru MČ
Kopřivnice-Lubina p.Malý situaci prověří a bude usilovat o nápravu.
8.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve 20:35h
předseda jednání ukončil.
Protože toto bylo poslední jednání před prázdninami a dovolenou, popřál p.Antonín Malý
všem členům výboru krásné léto, příjemnou dovolenou a hlavně šťastný návrat ze všech
báječných cest. V měsíci červenci se jednání výboru konat nebude.
Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina se uskuteční ve čtvrtek 26.08.2021 v 19h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.
Zápis vypracoval dne 21.06.2021
Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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