Zápis č. 7
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 26.08.2021 v 19h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec (z prac. důvodů opustil jednání dříve),
Jaroslav Bonk, Marta Danihlíková, Ing. Petr Filip, Jan Folwarczny, Jiří Jadrníček,
Karel Matula, Václav Paiger, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Jaromír Prašivka (omluven), Jaroslav Kovařík (omluven),
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Informace o průběhu budování multifunkčního hřiště v Lubině
4.) Návrh na umístění 6ks laviček přislíbených městem Kopřivnice
5.) Zpráva o kontrole činnosti našeho výboru Kontrolním výborem města
6.) Valašská rally 2022
7.) Priority Lubiny do rozpočtu na rok 2022
8.) Různé
9.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny členy a garanta pana
místostarostu Mgr. Dušana Krompolce. Poté seznámil členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 9

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.Dušan Krompolc.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí a se zápisem souhlasí.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

3.) Informace o průběhu budování multifunkčního hřiště v Lubině
Předseda výboru p. Antonín Malý požádal garanta výboru a místostarostu p. Mgr. Dušana
Krompolce, aby seznámil členy výboru s postupem budování multifunkčního hřiště v Lubině.
Pan místostarosta členy výboru informoval, že příprava výstavby multifunkčního postupuje
dle harmonogramu a pravidel. Také přítomné informoval o jisté komplikaci která vznikla tím,
že vítězná firma výběrového řízení před podpisem smlouvy od zakázky odstoupila.
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Vedení MÚ Kopřivnice, příslušné odbory a jejich zodpovědní pracovníci vyvinuli proto
zvýšené úsilí, aby byla bezodkladně kontaktována druhá firma v pořadí z výběrového řízení
a byla vedena jednání, zda se této stavební zakázky zhostí. Jednání dopadla dobře, firma má o
vybudování multifunkčního hřiště v Lubině zájem. Proto v těchto dnech dojde k podpisu
smlouvy a v nejbližších dnech také k zahájení stavby.
(Po tomto bodu opustil jednání p. Babinec a dále již nehlasoval.)
Členové výboru informace o průběhu budování multifunkčního hřiště vzali na vědomí.
4.) Návrh na umístění 6ks laviček přislíbených městem Kopřivnice
Předseda výboru p. Antonín Malý byl informován panem místostarostou Krompolcem, že v
souvislosti s rekonstrukcí centra města Kopřivnice by bylo možno získat lavičky, které byly
v centru umístěny. Tyto by se tak mohly instalovat na některá místa na území Lubiny. To
jsme samozřejmě přivítali a čekali na jednání výboru 26.08.2021 po červencové pauze, aby
návrh na umístění laviček mohli vznést všichni členové výboru. Pan místostarosta nás na
jednání informoval, že již byly instalovány 3 lavičky na přehradu a aktuálně jsou k dispozici
pro Lubinu ještě 4 lavičky a další 2 by mohly být ještě příští rok. Lavičky by měly být před
instalací zrenovovány.
Členové po návrzích a diskuzi odsouhlasili instalaci 2ks laviček vedle cyklostezky vedoucí z
Lubiny do Mniší a to jednu do první části cyklostezky od zahrádek k psímu útulku, kde není
žádná a jednu v polovině dalšího úseku od psího útulku k odbočce do průmyslové zóny, kde
je první a jediná lavička u této cyklostezky. Další posezení je až na začátku obce Mniší.
Po jedné lavičce navrhli členové výboru přidat k chodníku od pneuservisu Kostelník dolů
směr KD a také k chodníku od KD směr k hasičárně/přehradě, kde sice již 2 lavičky jsou, ale
pěší jistě přidání další ocení. Nutno připomenout, že přidání laviček k těmto chodníkům bylo i
přáním některých občanů Lubiny. Komunikací s firmou Slumeko, která má lavičky instalovat
byl výborem pověřen předseda p. Antonín Malý.
Návrh usnesení:

Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
navrhuje
instalaci 2ks laviček k cyklostezce z Lubiny směr Mniší a po jedné k chodníku od kruhového
objezdu/pneuservisu Kostelník dolů směr KD a také k chodníku od KD Lubina směr
hasičárna/přehrada.
PRO: 8 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
5.) Zpráva o kontrole činnosti našeho výboru Kontrolním výborem města
Předseda výboru p. Antonín Malý informoval přítomné, že dne 21.07.2021 provedli zástupci
Kontrolního výboru zastupitelstva Kopřivnice, kontrolu činnosti našeho Výboru městské části
Kopřivnice-Lubina. Předmětem kontroly bylo uskutečňování jednání výboru, zápisy,
usnesení, dodržování statutu výboru a zkušenosti a poznatky z činnosti výboru a spolupráce
s MÚ Kopřivnice.
Kontrolním výborem nebyly zjištěny žádné nedostatky, naopak činnost našeho výboru byla
hodnocena velmi kladně. Byly také vysloveny návrhy, jak by mohlo město zjednodušit a
zefektivnit komunikaci s výborem. Zápis z této kontroly byl poskytnut všem členům našeho
výboru MČ Kopřivnice-Lubina.
Členové výboru informace o kontrole činnosti našeho výboru Kontrolním výborem
města vzali na vědomí.
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6.) Valašská rally 2022
Výbor městské části Kopřivnice-Lubina byl osloven organizačním týmem Valašské Rally v
čele s hlavním pořadatelem panem Jaromírem Tomaštíkem s žádostí o souhlas s průjezdem
soutěžních vozů a uspořádání Rychlostní Zkoušky na území naší obce. Tato mezinárodní
automobilová soutěž, která je také součástí Evropského poháru se má konat v termínu
8.-10.04.2022. Navíc se jedná o jubilejní 40. ročník.
Pan Tomaštík byl také na svou žádost pozván na jednání našeho výboru.
Těsně před termínem jednání výboru však přišla aktuální zpráva z organizačního týmu rally,
že plánovaná RZ v naší obci je zrušena z důvodu stavebních prací na kanalizaci v obci Mniší
a Vlčovice. Pan Tomaštík na naše jednání také nedorazil. Přesto má však pro naši obec a
město nějaké návrhy k jednání o další spolupráci.
Tento bod byl přesunut na další jednání výboru.
7.) Priority Lubiny do rozpočtu na rok 2022
Velmi důležitým bodem jednání výboru MČ Kopřivnice-Lubina bylo předložení požadavků
investic z rozpočtu města pro rok 2022.
Na toto téma se vedla dlouhá živá diskuze, ze které byly nakonec vyspecifikovány prioritní
návrhy pro investice do místní části Lubina na příští rok.
Návrh usnesení:

Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
navrhuje tyto priority investic na území Lubiny pro rok 2022
1. – Vybudování lávky pro pěší vedle mostu přes řeku Lubinu včetně přípravné Projektové
Dokumentace
2. – Výkup části pozemků parc. č. 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 a 115/7 od paní Jany Prokopové
za účelem získání volné plochy pro umístění kolotočů během pořádání poutí. Jedná se o
pozemky v centrální části obce, které by bylo možné využít také jako parkovací plochu při
pořádání různých akcí. Na pozemku zřídit hydrant/ přípojku pitné vody/ kanalizaci a odběrové
místo el. energie pro kolotoče, hasiče při pořádání soutěží
3. – Vybudování chodníku od hasičárny ve Větřkovicích směrem k Hájovu až ke konci obce
Lubina včetně přípravné Projektové Dokumentace
4. – Oprava hasičské zbrojnice Lubina-Drnholec včetně přípravné Projektové Dokumentace.
Na této opravě nabízí SDH Lubina-Drnholec participaci v zajištění provedení stavebních
prací.
5. – Optimalizace osvětlení obce přechodem z výbojkového na LED + doplnění osvětlovacích
těles na místa, která jsou osvětlena nedostatečně (např. 2ks na místní komunikaci od prodejny
automobilů Tony Car k rozcestí/trojúhelníku), s využitím stožárů i jiných vlastníků než města
Kopřivnice, za účelem optimalizace nákladů
PRO: 8 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
8.) Různé
V bodě různé bylo členy výboru kritizováno, že zřejmě od zimy nebyly stále vyčištěny
odvodňovací výpusti na mostu u KD. Přesto, že tento dlouhodobý nedostatek v údržbě mostu
byl v minulosti již několikrát urgován, stále nedošlo k nápravě, na mostu se při dešti tvoří
rozsáhlé kaluže a chodci procházející po chodníku mostu jsou obtěžováni i ohrožováni
rozstřikováním velkého množství vody.
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Návrh usnesení:

Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje
příslušnému odboru MÚ Kopřivnice zajistit bezodkladné vyčištění odvodňovacích výpustí na
mostu u KD Lubina a také jejich pravidelné čištění.
PRO: 8 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
9.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a ve 20:55h
předseda jednání ukončil.

Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina se uskuteční ve čtvrtek 16.09.2021 v 18h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 29.08.2021
Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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