Zápis č. 8
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 16.09.2021 v 18h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, 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: 0
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc, nový vedoucí odboru majetku
města Kopřivnice Ing. Adam Ondrašík, nový ředitel správy sportovišť Kopřivnice Bc. Pavel
Vyškovský, JUDr. Karel Matula – občan Lubiny s podnětem k projednání
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Představení nového vedoucího OMM Ing. Adama Ondrašíka
4.) Představení nového ředitele Správy sportovišť Kopřivnice Bc. Pavla Vyškovského
5.) Informace o zahájení stavby multifunkčního hřiště v Lubině
6.) Projednání podnětů-návrhů občana Lubiny JUDr. Karla Matuly
7.) Projednání žádosti o změnu územního plánu
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.
Program byl oproti plánu mírně upraven, protože pan místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
přizval na jednání nového vedoucího odboru majetku města Ing. Adama Ondrašíka.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 11

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: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zápis byl schválen.

3.) Představení nového vedoucího OMM Ing. Adama Ondrašíka
Na vedoucí místo odboru majetku Kopřivnice nastoupil po výběrovém řízení pan Ing. Adam
Ondrašík. Místostarosta Mgr. Dušan Krompolc jej pozval na jednání výboru, aby jej mohli
členové výboru osobně poznat a vyslechnout si vizi nového vedoucího odboru, případně mu
položit nějaké dotazy.
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Pan Ing. Ondrašík informoval členy výboru o probíhajících i připravovaných stavbách jako je
multifunkční hřiště v Lubině, oprava mostu v Lubině (odstranění nevhodného zubu
chodníku), příprava úpravy kontejnerového stání u mostu, umístění nových laviček apod.
Diskutována byla také možnost vybudování lávky pro pěší u mostu v Lubině.
Členové výboru využili možnosti a dotazovali se na podrobnosti k různým investičním akcím.
Pan Jaromír Prašivka vznesl konkrétní dotaz na možnost požadované opravy požární
zbrojnice SDH Drnholec. Vytknul také panu Ing. Ondrašíkovi, že o opravu je žádáno již
několik let a zatím žádosti nebylo vyhověno (požadavek o opravu požární zbrojnice SDH
Drnholec zařadil výbor MČ Kopřivnice-Lubina také do svých priorit do rozpočtu města na
rok 2022).
Pan Ing. Ondrašík k tomuto podal informaci o limitovaných finančních možnostech města a
také o dalších nutných opravách a investicích, které je nutno realizovat a mají vyšší prioritu.
Ubezpečil však, že s opravou zbrojnice je do budoucna počítáno, rozhodující však budou
zejména finanční možnosti města.
Členové výboru informace od vedoucího OMM Ing. Adama Ondrašíka vzali na vědomí.
4.) Představení nového ředitele Správy sportovišť Kopřivnice Bc. Pavla Vyškovského
Pozvání na jednání výboru přijal také nově jmenovaný ředitel Správy sportovišť Kopřivnice
pan Bc. Pavel Vyškovský, který je ve funkci od 01.09.2021 a nahradil Ing. Milana Gilara.
Pan Ing. Vyškovský seznámil členy se současnou situací ve fungování správy sportovišť a
představil vizi o budoucí spolupráci při správě zejména fotbalového hřiště a následně nového
multifunkčního hřiště.
Zástupce Spartaku Lubina pan Jaroslav Bonk, který je také členem výboru MČ KopřivniceLubina informoval ředitele správy sportovišť Bc. Vyškovského, že FC Spartak Lubina má
zájem celý fotbalový areál včetně údržby provozovat a dotazoval se na možnost takového
řešení. Pan ředitel Vyškovský označil tuto možnost za reálnou. Je však nutné další jednání,
kde by se dohodly podrobnější možnosti takového provozování/pronájmu fotbalového
sportovního areálu v Lubině Spartakem Lubina. Proto požádal pan Bonk jako zástupce
Spartaku Lubina ředitele správy sportovišť pana Vyškovského o poskytnutí přehledu
nákladů/výdajů na hřiště v Lubině za poslední 3-4 roky, aby bylo možno se konkrétněji
seznámit s finančními potřebami provozování hřiště. Pan ředitel Vyškovský toto přislíbil.
Dále budou vedena konkrétní jednání o možnosti provozování hřiště v Lubině mezi
Spartakem Lubina, správou sportovišť města a vedením města Kopřivnice.
Členové výboru informace od vedoucího správy sportovišť Bc. Pavla Vyškovského vzali
na vědomí.
5.) Informace o zahájení stavby multifunkčního hřiště v Lubině
Garant našeho výboru a místostarosta pan Mgr. Dušan Krompolc informoval přítomné, že
07.09.2021 již proběhlo podepsání smlouvy o výstavbě multifunkčního hřiště s vybranou
stavební firmou. Následně bylo také firmě oficiálně předáno stavební místo na fotbalovém
hřišti v Lubině. Firma již také zahájila stavební práce, čehož si mohli všichni členové výboru
při příchodu na jednání všimnout. Podrobnosti o již provedených stavebních úkonech popsal
všem přítomným také člen výboru pan Jiří Jadrníček, který vykonává odborný technický
dohled nad zmiňovanou stavbou. Všichni přijali tuto informaci s potěšením a společně
doufají, že bude příznivé počasí, aby se mohla stavba v tomto roce dokončit.
Členové výboru informace o zahájení stavby multifunkčního hřiště vzali na vědomí.
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6.) Projednání podnětů-návrhů občana Lubiny JUDr. Karla Matuly
Na jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina byl přizván občan Lubiny pan JUDr.
Karel Matula, aby osobně přednesl členům výboru své podněty k projednání, které výboru
předem zaslal mailem.
Pan Matula navrhoval k projednání dva podněty a to připomenutí vhodným způsobem
občanům Lubiny výročí 720 let od historicky první písemné zmínky o Větřkovicích, nynější
součásti Lubiny. Současně v této souvislosti navrhnul zvážit vytvoření znaku a vlajky místní
části Lubina.
Druhým podnětem pana Karla Matuly byl návrh na vybudování chodníku pro pěší od hasičské
zbrojnice ve Větřkovicích směrem k Hájovu až ke konci obce, pro zvýšení bezpečnosti
chodců.
Téma druhého podnětu – chodník, byl již shodou okolností projednáván výborem MČ
Kopřivnice-Lubina na minulé srpnové schůzi ještě před podáním návrhů pana Matuly. Výbor
vybudování chodníků uznává jako potřebné a dokonce jej zařadil do seznamu priorit Lubiny
do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2022. Jednání o tomto návrhu tak bylo vypuštěno.
Výbor se dále zabýval návrhem prvním o doporučení vhodným způsobem připomenout výročí
720 let existence Větřkovic (Lubiny). Projednávaly se možnosti podoby takové připomínky
výročí např. formou výstavy, oslavy, besedy apod. Rovněž se diskutovala otázka vytvoření
znaku a vlajky Lubiny. Po delší diskuzi a různých názorech na toto téma se nakonec členové
dohodli, že se projednání tohoto návrhu přesune na další říjnové jednání výboru. Všichni se
shodli, že zorganizování nějaké akce formou společenské oslavy je náročné na zajištění, je
nutný větší počet pořadatelů a v neposlední řadě zajištění finančního krytí. Proto členové
výboru využijí čas do příštího jednání, aby kontaktovali občany ve svém okolí, zejména
zástupce spolků, které na území obce působí a ověří jejich postoj k tomuto návrhu a také
ochotu se na organizaci akce podílet. Současně náš garant a místostarosta pan Mgr. Dušan
Krompolc slíbil, že na vedení města zjistí možnosti podpory pro takovou akci a vyvine úsilí
na získání také finanční podpory. Získané informace vyhodnotí členové výboru na svém
dalším jednání v říjnu.
Tento bod byl přesunut na další jednání výboru.
7.) Projednání žádosti o změnu územního plánu
Odbor stavebního řádu a územního plánování požádal výbor MČ Kopřivnice-Lubina o
vyjádření k žádosti o změnu územního plánu ve Větřkovicích u Lubiny, lokalitě Na Hornici
podanou panem Martinem Poláškem, paní Kateřinou Poláškovou, panem Jiřím Tománkem,
panem Radkem Krupicou, panem Václavem Pavelkou, paní Jarmilou Kresaňovou a panem
Stanislavem Krupicou. Podrobnosti k podané žádosti, upřesnění lokality a problematiku
související pak přítomným přednesl pan místostarosta Mgr. Dušan Krompolc.
Návrh usnesení:

Výbor MČ Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zařazení návrhů podaných panem Martinem Poláškem, paní Kateřinou Poláškovou, panem
Jiřím Tománkem, panem Radkem Krupicou, panem Václavem Pavelkou, paní Jarmilou
Kresaňovou a panem Stanislavem Krupicou k prověření do nejbližší Zprávy o uplatňování
Územního plánu Kopřivnice.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.
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8.) Různé
V tomto bodu byla připomenuta blížící se pouť v Lubině, jednání zastupitelstva města ve
čtvrtek 23.09.2021 a blížící se veřejná schůze v KD Lubina v úterý 19.10.2021
9.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a v 19:50h
předseda jednání ukončil.

Další jednání Výboru MČ Kopřivnice-Lubina se uskuteční ve čtvrtek 14.10.2021 v 18h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 20.09.2021
Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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