MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Lubina
Datum konání: 8. 9. 2020
Místo konání: Katolický dům Lubina
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Mgr. Jiří Štěpán,
Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Mgr. Julie Hyvnarová, Ing. Pavlína
Tobiášová, DiS., Ing. Radek Harabiš, Ivana Holubová, DiS., Jan Müller, Ing.
Jan Bittner, Mgr. Zdeněk Babinec, Lumír Kvita, Ing. Vladimír Pustka, Ing.
Dagmar Šmiřáková, Stanislav Šimíček, Adam Hanus, Ing. Nikol Prokopová,
Marta Danihlíková, Karel Matula, Jaroslav Bonk, Antonín Malý, Ing. Petr
Filip, Michal Polášek
Přítomno cca 50* občanů
* odhad, není prezenční listina

Program:
1. Představení vedení města a členů komise rady města pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích za období 2019–20
3. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 – přivítala
přítomné a představila zástupce města.
Marta Danihlíková, předsedkyně místní komise – přivítala přítomné zástupce radnice a pak
členy místní komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal občany za nové vedení města, od srpna je v novém
složení. Poděkoval všem spolkům, které v Lubině působí, včetně místní komise, která
shromažďuje vaše podněty, které se pak snažíme řešit v rámci finančních možností.
Představil přítomné zástupce města. Zmínil, že rozpočtu se dotkla situace kolem koronaviru,
kdy vznikl výpadek z daňových příjmů. Rozpočet se snižoval o 30 mil. Kč. Dotklo se to
některých investičních akcí. Začínáme připravovat rozpočet na příští rok. Zatím nemáme
informace, jak bude ten vývoj financování města a obcí vypadat. Vláda ale schválila
kompenzace pro města a obce, takže jsme obdrželi 27 mil. Kč, což nyní tvoří nějakou
rezervu, kdyby se ještě muselo sáhnout na rozpočet, abychom nemuseli bychom rušit
investiční akce. Očekává se predikce z ministerstva financí na příští rok, aby se vědělo, jak se
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to dotkne plánovaných akcí a jak nastavit rozpočet – Lubiny by se týkala výstavba
víceúčelového hřiště a řešení kontejnerového stání u mostu. Zmínil problematiku
Větřkovické přehrady a sanaci utrženého svahu.
Mgr. Dušan Krompolc – představil sebe a své kompetence, věří v dobrou spolupráci s místní
komisí, zmínil plány týkající se Lubiny, které spadají do jeho gesce majetkové správy.
Vyzval občany, aby v případě, že budou cokoliv potřebovat řešit z jeho gesce nebo
záležitostí týkající se místní části, aby se na něj obrátili. Bude se snažit věci řešit s tím, že
prioritu svého působení v příštím roce vidí především ve vybudování multifunkčního hřiště
v Lubině a při realizaci energetických opatření v místní mateřské škole.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Akce realizované v létech 2019–2020
Rekonstrukce mostu M1 (U Japstavu)
2019
10,3 tis. Kč
2020
2 400,0 tis. Kč
Opatření proti přívalovým dešťům – PD
2019
240,6 tis. Kč
2020
417,0 tis. Kč
PD dokončena, připravujeme žádost o dotaci
předpokládané náklady
14 048,0 tis. Kč
Závazky z projektu Odkanalizování
příspěvek Svazku obcí regionu Novojičínska
2019
241,2 tis. Kč
2020
325,6 tis. Kč
splátky úvěru, půjčky a úroky
2019
3 173,9 tis. Kč
2020
3 116,0 tis. Kč
Mateřská škola
provoz
2019
281,0 tis. Kč
2020
280,0 tis. Kč
2019 – energetická opatření – PD
275,8 tis. Kč
předpokládané náklady
9 308,5 tis. Kč
schválená dotace OPŽP
2 684,5 tis. Kč
součástí projektu je i zřízení venkovního wc pro pobyt dětí na zahradě MŠ
plánovaná realizace
r. 2021
Základní škola
provoz
2019
907,1 tis. Kč
2020
962,8 tis. Kč
2020 – realizace projektu Vytvoření přírodovědné
učebny (dotace IROP )
1 800,0 tis. Kč
Sportovního areál
správa a údržba
2019
418,9 tis. Kč
2020
420,0 tis. Kč
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TJ Spartak – nájmy, činnost, …
2019
130,3 tis. Kč
2020
151,9 tis. Kč
2020 – multifunkční hřiště – PD
150,0 tis. Kč
Hasiči – JPO + SDH Lubina I a II
2019 – činnost, akce
731,3 tis. Kč
2020 – činnost, akce
381,9 tis. Kč
2019 – oprava topení HZ Lubina I
36,1 tis. Kč
2019 – oprava podlahy HZ Lubina II
127,5 tis. Kč
Podpora dalších sportovních a kulturních aktivit
(Větřkovický triatlon, Skauti, Společnost katolického domu, ČZS)
2019
80,0 tis. Kč
2020
117,3 tis. Kč
Ostatní
2019 – klapka na kanalizaci u č. p. 1
48,2 tis. Kč
2019 – oprava válečného hrobu
2,5 tis. Kč
2020 – kontejnerové stání u mostu
80,0 tis. Kč
2020 – územní studie Dolní roličky
96,8 tis. Kč
2020 – oprava oplocení ZŠ
Celkem výdaje
2019
6 704,7 tis. Kč
2020
10 699,3 tis. Kč
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč
do 30. 6. předloženo 15 návrhů
přípustné návrhy
návrh na projekt – osoba starší 18 let
podpořen min. 10 obyvateli starších 15 let
investiční akce realizovaná na pozemcích města
realizovatelnost do 12 měsíců
není v kolizi s jinými záměry města
postupující návrhy – 6
veřejná prezentace formou videospotů – říjen
hlasování o návrzích – listopad
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
Pozvánka
pátek 11. 9. 9.00–16.00 – Farmářský trh v sadu E. Beneše
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čtvrtek 17. 9. od 17.00 – přednáška na téma Alzheimerova nemoc – Vila Machů
26.–27. 9. – Kopřivnické dny techniky – polygon
Ivana Holubová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Upozornila, že veškeré zápisy jsou
na webu města, ukázala na projekci.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – vypořádání ze zápisů: Z každého veřejného setkání je
pořizován zápis, který je následně zveřejněn na webu města. Můžete je najít v sekci Radnice
– Orgány města – Komise pro místní části. Zde jsou zveřejňovány jak zápisy z veřejných
setkání, tak zápisy ze schůzí komisí místních částí. Na město se písemně obrátili někteří
obyvatelé Lubiny, aby v rámci setkání v místních částech bylo zodpovězeno na dotazy, na
které nebylo zodpovězeno na minulém setkání. Proto jsme zápisy zkontrolovali a vybrali
následující témata, ke kterým jsou doplněny aktuální komentáře za město:
Větřkovická přehrada: Jde o stavbu v soukromém vlastnictví – společnosti Tatra Trucks,
a. s. Město nemá přímé možnosti, jak problematiku přehrady řešit, a to ani z pohledu
správního, protože zde výkon státní správy vykonává Krajský úřad MSK. Ten také schvaluje
manipulační řád k tomuto vodnímu dílu.
Úroveň vodní hladiny byla nižší, než v minulosti, a to jednak z důvodu sucha v minulých
létech, tak i kvůli snížení přirozeného přítoku do nádrže. V červnu 2020 se uskutečnilo na
přehradě setkání veřejnosti se zástupci Tatry. Ti oznámili, že společnost začala čerpat do
přehrady vodu z Lubiny. Společnost rovněž omezila spotřebu technologické vody. Navíc
bylo letošní léto srážkově příznivé a hladina přehrady se zvýšila. Kvalita vody byla po celou
sezonu dobrá.
Protipovodňový val na Holotě: Odbor rozvoje města zajistil projektovou přípravu stavební
akce, jejímž předmětem je vybudování ochranného náspu (hráze) a odvedení povodňových
průtoků z řešeného území do řeky Lubiny mimo zástavbu rodinných domů. Odbor připravuje
žádost o vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady přesahují 10 milionů korun.
Snahou města je zajistit na realizaci dotaci a proto aktuálně připravuje žádost. Výzva
k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu poldrů je otevřena do 11. 1. 2021. Výsledek
dotačního řízení bude městu znám asi v polovině roku 2021. Pokud žádost úspěšná, bude
nutno projekt dokončit nejpozději do 31. 12. 2023. S firmou MORAVAN Mléčná farma,
a. s., Kateřinice (vlastnící objekty bývalé Mléčné farmy Lubina) je dohodnuta směna
pozemků.
Instalace zrcadla u domu pana Mechla: U výjezdu naproti domu pana Mechla bylo zrcadlo
instalováno.
Kontejnerové stání u mostu: Realizace odstínění kontejnerů v lokalitě byla pozastavena.
Oddělení architektury připravilo návrh řešení, který byl projednán s místní komisí. Místní
komise požaduje snížení počtu kontejnerů v tomto území, popř. přemístění kontejnerů do
několika jiných lokalit. OŽP se snížením množství kontejnerů nesouhlasí, požaduje jejich
zachování minimálně ve stávajícím počtu. Umístění kontejnerů do jiných lokalit naráží na
nesouhlas vlastníků pozemků. Navrhované zastínění pomocí zdi je finančně náročnější a je
třeba vypracovat projekt. S ohledem na rozpočtové škrty, které město bylo nutno udělat,
nebylo v další přípravě pokračováno.
Četnost a místa sečení trávy: Je zpracovaná pasportizace pozemků, dokončuje se plán
sečení, který bude v grafické podobě k dispozici v mapových podkladech zveřejněných na
webu města. Sečení probíhá a bude probíhat na identifikovaných a odsouhlasených plochách
dle finančních možností města 2–3x ročně v závislosti na lokalitě a intenzitě růstu travního
porostu.
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Zaplavování pozemku pana Pavla Matuly: Kanalizace byla Slumekem vyčištěna a její stav
je průběžně monitorován.
Ivana Holubová – poděkovala starostovi za prezentaci, zahájila diskuzi a připomněla pravidla
diskuze.
P. B. – žádali jsme o kanalizaci, ale nedostalo se na nás. Dostali jsme odpověď, že jsme na kopci
u „fojtství“ ve Větřkovicích, takže je to hodně z kopce. Jsme tam asi tři, kteří by se připojit
chtěli. Bude druhá etapa kanalizace? Můžeme se připojit na stávající jako soukromníci?
Starosta – město v současné době realizuje odkanalizování Vlčovic a Mniší. Je to akce za
zhruba 150 mil. Kč. Proto v tuto chvíli nemáme v plánu pokračovat v nějaké další větvi
kanalizace v Lubině. Pokud u vás již kanalizace je, pak by určitě nebyl problém se připojit.
Muselo by to být ale ve vaší vlastní režii. Pokud se jedná o tři domy v méně dostupné
lokalitě, pak to bylo pro město neekonomické, proto se od toho upustilo. Pokud byste si ale
přivedli tu vlastní kanalizaci k hlavnímu řadu, tak máte možnost se napojit.
F. K. – proč není označen „obchvat“ cyklostezky u Vidy? Lidé nevědí, že se tam dá jezdit. Prý je
to složité osadit dopravními značkami, něco je chodník, něco cyklostezka. Mělo by to být
označeno.
Mgr. Štěpán – cyklostezka samozřejmě označená je z obou stran, případné další značení, které
by na ni cyklisty navedlo, zadáme k řešení dopravní komisi.
M. S. – opět se ptám již 20 let – dešťová kanalizace pod autobazarem pana Malého. Bude
zpracována už konečně projektová dokumentace? Není zpracováno nic. Dešťová kanalizace
je při každém větším dešti přehlcená a voda zaplavuje okolní pozemky.
Bylo s občany domluveno, že v Lubině bude pro splaškovou kanalizaci trasa A a B a dohoda
o připojení. Počítali jsme s připojením na trasu B. Při realizaci se rozhodlo, že těch 30 m pro
5 domů není ekonomické.
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – informovali jsme o tom, že jsme provedli
dílčí opatření. Jsou tam dvě stoky 500 mm, které byly svedeny do jednoho výústního objektu.
V době, kdy byly přívalové deště, docházelo k tomu, že ten objekt kapacitně nestačil, proto
se ta voda tlačila nahoru. My jsme je rozpojili a jsou tam dva výústní objekty do Lubiny.
Dosud jsem neměl zpětnou vazbu, že by i po tomto opatření problém přetrvával. Proto jsem
překvapen, děkuji za tuto informaci, budeme se tím zabývat. Ze strany Slumeka je stav
pravidelně monitorován.
Starosta – není zde projektant ani zástupci vodoinvestic, takže my v tuto chvíli nevíme, proč se
tam ta splašková kanalizace nerealizovala. Zjistíme to a pokusíme se alespoň zodpovědět,
proč se to nerealizovalo a ta odbočka nebyla vybudována.
Ing. Šimečková – projekt byl původně připravován pro větší část Lubiny, než nakonec bylo
realizováno. První žádost o dotaci nevyšla. Potom jsme šli do toho spolu s dalšími obcemi
(Svazek měst a obcí Novojičínska), abychom ten projekt připravili a měli jsme větší šanci
získat dotaci. Což se nám povedlo, ale za cenu toho, že jsme museli projekt optimalizovat,
protože při posuzování se přepočítávají náklady na dobudování infrastruktury na
ekvivalentního obyvatele. Některé části proto zůstaly neodkanalizovány. Některé proto, že to
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nebylo technicky možné, a také kvůli majetkovým vztahům, kdy nás někdo nechtěl s tou
infrastrukturou pustit přes své pozemky. Nyní jsme soustředili své síly na Vlčovice a Mniší.
Pokud bude zadání, abychom pokračovali další částí odkanalizování Lubiny, nemůžu
garantovat, že budou nějaké další dotační zdroje. Končí programovací období, co bude
v novém programovacím období, nevíme. Stát ale deklaroval, že prostřednictvím národního
programu bude budování kanalizací podporovat, je stále hodně obcí, které odkanalizovány
nejsou. Jak říkal pan starosta, pokud jste v nějaké dostupné vzdálenosti, tak si přípojku
můžete vybudovat sami, pokud tam ten řad nevede, budeme to řešit v další projektové části.
P. B. – ale stočené platíme, byť ne v plné výši.
Ing. Šimečková – neplatíte SmVaKu, ale Slumeku, za napojení do jednotné kanalizace, která
není napojena na čistírnu odpadních vod. I s tou jednotnou kanalizací jsou spojeny nějaké
náklady, které jsou rozpočteny v ceně stočného.
Jaroslav Bonk – u mostu zůstává velká kaluž a chodník je neprůchodný. Jedná se o nedodělek.
Je tam beton, který ukončuje ten chodník, bude tam na věky? Proč neřešíte tu kaluž?
Ing. Žák – je to cesta MS kraje, ale my to neustále připomínkuje. Kraj ujišťuje, že na to
pamatuje a bude to řešit v rámci reklamace.
T. H. – všechny splaškové vody z Vlčovic a Mniší skončí na přečerpávací stanici u nás na
Holotě. Už jsme zasílali videa panu Šimíčkovi, že kanalizace je při každém dešti přehlcena
a přečerpávací stanice nestíhá. Může město garantovat, že nedojde na újmě na okolních
pozemcích a majetku? Žádný bezpečnostní prvek na přečerpávací stanici není.
Starosta – město to dlouho řeší, ví, že k tomu docházelo. Projektanti tvrdí, že přečerpávací
stanice je svou kapacitou dostačující, potvrzuje to i SmVaK jako provozovatel. Problém je
v tom, co vše do kanalizace odchází a zahlcuje ji. SmVaK tam častěji jezdí a čistí česla, která
se zanášejí. Máme domluveno se SmVaKem, že až se napojí Vlčovice a Mniší, udělají se
taková opatření, aby k tomu nedocházelo. Nyní jsme ale vázáni udržitelností původního
projektu – 10 let, kdy tato opatření nemůžeme udělat. Žádám občany, aby do kanalizace
neházeli úplně všechno, aby se na česlech neucpávala.
Mgr. Štěpán – přečerpávací stanice bude i ve Vlčovicích, která to bude brzdit a dávkovat, aby to
všechno nešlo neřízeně do Lubiny. Jsme domluveni na technickém řešení formou
bezpečnostního přepadu, který bude na Holotě vybudován po skončení udržitelnosti
dotačního projektu kanalizace. V příštím roce chceme přepad projektovat.
Karel Matula – zmínil, že chodí na zastupitelstvo a z vystoupení některých řečníků je zaskočen.
Asi si myslí, že když mají nějakou funkci, že tam budou až do důchodu. Což není pravda,
změny se dějí i jinde. Ty zbytečné útoky na pana starostu… divím se jim, jsou to podstatně
mladší lidé a nějaké úcty by tu mělo být. Všichni kdo tam byli, poděkovali bývalému vedení
města za vykonanou práci. Ale někteří ti řečníci tam – vypadalo to, jako by všechnu tu práci
ve městě vykonali jeden nebo dva lidé. Popřál novému vedení hodně úspěchů a práce…
nebude to jednoduché.
J. K. – je nejvíce postižený, když jsou záplavy na Holotě. Před dvěma lety nám pan starosta
Kopečný řekl, že realizace bude v roce 2020, teď už se mluví roce 2023. Nechápu to, zase se
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to odkládá. Přitom na různé jiné akce peníze jsou, ale že my tam trpíme, to nikoho nezajímá.
My máme rekonstruovaný barák a při každém větším dešti trneme, kdy budeme zase plavat.
To přece není možné, aby se to pořád tak odkládalo. Vím, že jsou problémy, ale na jiné akce
peníze jsou. Proč se to tedy zase odložilo o 3 roky. To se mi nelíbí.
Starosta – není to o tom, že nejsou peníze. My postupujeme tak, jak to umožňuje zákon
o stavbách. Jednáme s firmou MORAVAN Mléčná farma, a. s., Kateřinice, a dohodli jsme
směnu pozemků. Pak jsme zjistili, že je tam vedení plynu, museli jsme udělat na naše
náklady sondu, jak hluboko ten plyn je, jestli nad tím můžeme ten příkop a val udělat. To
byly věci, které nás zdržely, nic jsme skutečně neodkládali. Následně se začalo projektovat
a už budeme žádat o stavební povolení. Směřujeme to všechno k tomu, abychom to nemuseli
celé platit z našeho rozpočtu. Snažíme se na to získat dotaci, takže v lednu příštího roku
požádáme o dotaci a doufáme, že by se to mohlo začít realizovat v roce 2021, když to půjde
ideálně. Rok 2023 je nejzazší termín, který musíme kvůli dotaci dodržet. Postupujeme tak
rychle, jak nám to umožňuje stavební řízení.
Stanislav Šimíček – přiznává se, že jedním ze zmiňovaných řečníků na zastupitelstvu byl on,
kterému se nelíbil postup, jak k tomu došlo.
Ptá se pana starosty, že jednou z priorit v místních částech Lubině bylo poskytnutí nádob na
sběr plastů domácnostem, s tím, že v momentálním rozpočtu jsme to muselo kvůli covidu
škrtnout. Kdyby byly všechny nádoby na plasty u rodinných domů, hnízda by se mohla
zrušit, nebo zmenšit a tím by odpadl i problém s nepořádkem.
Starosta – týká se to financí, chystá se rozpočet, předpokládám, že odbor životního prostředí se
na to bude snažit finance získat, pokud to bude navrhovat jako jednu z priorit, pak se do
rozpočtu může dostat. Nevíme, v jakých dimenzích se rozpočet příštího roku bude
pohybovat. Bude o tom diskuze i na zastupitelstvu
Stanislav Šimíček – tato částka již schválena byla a škrtala se s příslibem, že se to přesune na
příští rok. Proto žádá, aby to v rozpočtu na příští rok bylo.
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – do návrhu rozpočtu na příští rok
chceme protlačit tuto metodu „door to door“, aby se plasty a papír mohly dávat do popelnic
přímo u RD, odkud by se odvážely. Je to náklad 1,2 mil. Kč. Jestli to v rozpočtu bude, se
uvidí.
Ing. Petr Filip – místní komise bude jednat s pořadatelem Valašské rally panem Tomaštíkem,
bude se řešit, jestli místní komise mu dá kladné stanovisko. Zajímalo by mě stanovisko MÚ.
Já jsem byl pro v minulých letech. Ale zase se plánuje rally kolem Větřkovické přehrady,
jsou tam velké díry. Pan Tomaštík tvrdí, že to bylo po rally opraveno, ale z města snad
zaznělo, že to tak úplně nebylo. Proto by mě zajímalo, jak to bude opraveno. Pokud se to jen
zastříkne, bude to po rally znovu rozbité.
Dotaz na cestu od Holoty na Hájov – čí je to majetek, kdo se o ni stará? Je tam stromořadí,
měl by se o to starat.
Cesta na Velové je opravena také jen nějakým zástřikem.
Holota už tady zazněla – bude to 7, 8 nebo 14 mil. Kč? Co se tam tedy bude dít?
Kanalizace – provést kontrolu na Holotě při deštích. Kontrolovalo se to? Svody z domů, co
se do toho vypouští?
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Rychlý internet pro Lubinu – z rozpočtu KTK bylo zastaveno? Přišel covid, on-line výuka
žáků, internet nefungoval, padal. Ale musíme počítat s tím, že se to může vrátit. Je spousta
míst, kde není dosah ani z vyšších bodů kvůli překážkám.
Starosta – k rally: je to významná sportovní akce s velkou návštěvností, pokud RZ prochází
místní částí, RM zohlednila názor místní komise. V březnu měla RZ vést přes Mniší, souhlas
místní komise tam byl, ale v září se názor změnil a přes Mniší se nejelo. Jednají s námi vždy
slušně. Ohledně oprav po akci – zadali si opravu u Slumeka a záleží na zástupcích odboru
majetku města, jak to převezmou, jestli je to v pořádku. Dopředu dokonce pořadatelé dávají
nějakou kauci, abychom na ně měli páku, aby to opravili.
Ing. Dagmar Šmiřáková, Slumeko – cesta mezi Holotou a Hájovem není v majetku města,
patří Příboru.
Ing. Žák – cesta na Velovou: je to makadam zastříkaný asfaltem. V řádu dnů jsme komunikaci
znovu opravovali. Ta komunikace má sloužit pouze jako účelová komunikace. Proto,
kdybychom na to chtěli dát asfaltový povrch, museli bychom ji udělat celou znovu, což není
priorita. To se týká také cesty kolem přehrady, proto ten stav tomu odpovídá.
Rally: na cestu kolem přehrady je dokonce zákaz vjezdu, je to rovněž účelová komunikace,
jejíž stav tomu odpovídá. Pokud by to organizátoři rally měli dát do pořádku, pak i s těmi
dírami.
Starosta – Holota: proč nyní 14 mil. Kč? S časem se zvyšují ceny. V současnosti by ta cena
podle projektové dokumentace byla taková.
Mgr. Štěpán – Došlo k nárůstu cen stavebních prací. První cena byla jen hrubý odhad, v rámci
projektové přípravy se objevily nové věci k řešení – požadavky správců sítí, potřeba
vyprojektovat přípojky. Firma MORAVAN Mléčná farma, a. s., Kateřinice také přišla
s požadavkem umožnit přes bezpečnostní příkop a hrázku přejezd jejich zemědělské
techniky. Došlo také k nárůstu cen stavebních prací.
Ing. Žák – kontrola kanalizace: byla provedena kouřová zkouška kanalizace za přítomnosti
SmVaKu. Jsou z toho protokoly. Byly nalezeny drobné netěsnosti, ale nebyli zjištěni žádní
černí dodavatelé splaškových vod. Větve jsou pravděpodobně zaplavovány i balastní vodou
z pozemků, které tam navádějí majitelé v případě velkých dešťů.
Ing. Jan Bittner, jednatel Kabelové televize Kopřivnice – internet: problém s rychlostí neměla
jen Lubina, ale i Vlčovice, Mniší, v okrajových částech Kopřivnice. Všude, kde nebyli
připojeni kabelem. Je nemožné zakopat do země tolik optické sítě, aby se jednalo o rentabilní
záležitost. Umožněno je to díky tomu, že se bude realizovat nějaká síť. Může být i na
sloupech, ale není to v zájmu města. Ideální je do země. Snažíme se to pro Lubinu vyřešit,
ale realizace není tak daleko, abychom garantovali kvalitu připojení. Nyní řešíme Vlčovice
a Mniší. Sledujeme řešení pro ty, kteří budou mít v Lubině zájem se připojit. Jsou technická
řešení, která by šla realizovat, ale cena je pro spotřebitele neúměrně vysoká. Proto čekáme na
smysluplnější řešení. Nechceme to dělat nekoordinovaně, abychom za pár let řekli, mohlo to
být uděláno jinak.
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Jan Matula – čím si občané Větřkovic zasloužili, že poštu dostávají jen co druhý den?
V loňském zápise bylo, že budou do konce roku upravena ta kontejnerová stání. Myslí nové
vedení města vážně, že bude změna názvu místní komise?
Starosta – pošta: za poštu tu nikdo není, bude konzultováno s poštou a odpověď bude dodána.
Kontejnerové stání: akce je nyní pozastavena, musí se nejdříve zpracovat projekt
Ing. Žák – hotová je studie, ta ale neřeší, jak bude založena opěrná stěna, která má být po celé
délce lesa, asi 40m stěna, nelze ji položit jen tak na zem. Proto se čeká na projektovou
dokumentaci. Naším úkolem bylo zajistit, aby tam nebyl takový nepořádek a díky kameře
došlo k nápravě, byly uděleny i pokuty.
V téhle chvíli je lepší počkat, zda budou u každého domu vlastní popelnice na plasty a papír,
což by umožnilo snížit počet kontejnerů a stavba opěrné v celé délce by pak byla zbytečná.
Starosta – změna názvu komise: nemluví se o změně názvu, vyhovíme zákonu o obcích, kde se
hovoří o tzv. osadních výborech. Navrhneme zastupitelstvu, aby se zřídily výbory pro
místní části – komise je poradní orgán RM, výbor – poradní orgán ZM. Jde o tedy změna
statutu.
J. K. – v letošním roce roste hodně tráva i plevel. U kruháče u Příbora je zaplevelená louka,
nevím, komu patří. Nikdo se o to nestará. Plevel se množí. Slumeko včera seseklo jen
příkopy.
Ing. Rulíšek – upřesněte, kde to konkrétně je, vyzveme majitele pozemku… pana K., aby
zjednal nápravu.
P. B. – utrhnul se svah, je v soukromém vlastnictví. Úřad prý nemůže majitelům finančně
pomoci. Je to pravda? Prý to praská dál, je to obecné ohrožení. Je to nepříjemné. Nahoře je
cesta, jiný přístup tam majitelé pozemků nemají.
Starosta – možností máme málo, jsou tam tři vlastníci. Jednáme s nimi. Na náklady města se
měsíc a půl svah monitoroval. Zjistilo se, že svah je stále aktivní, teče tam voda z vrchu,
tlačí se tam i spodní voda. Doporučení odborníka je skácet ty největší a nejtěžší stromy,
které ve svahu byly, aby nespadly. Ty už jsou skáceny a odvezeny. Město může s jejich
souhlasem požádat o dotaci. Zatím jsme o to, ale majiteli nebyli požádáni. Sanace bude stát
několik milionů, dotace bude jen do 50 %. Ano je tam prasklina a může se to sesouvat dál.
Máme omezené možnosti. Naše je dole komunikace, kterou nyní potřebujeme řešit.
Ing. Filip – šla by ta komunikace dole uvést do původního stavu v plné šíři, nebo je to
blokováno průzkumem? Mohla by Lubina mít alespoň zhruba stálý rozpočet, aby věděla,
s čím může počítat?
Ing. Žák – ke svahu: mléčná farma upravila odvod vody z jejich polí, majitelé pozemků shora
svedli vodu dolů, ta nyní při větších deštích teče po komunikaci. Nyní se nedoporučuje
zasahovat do paty toho svahu, ta vytváří protiváhu, aby se to dále nesunulo. Dohodli jsme
se ale na tom, že na zimu se cesta rozšíří na celou šíři. Vyčistí se odvodňovací žlaby.
Budeme odtěžovat kraj toho sesuvu a okamžitě nahrazovat lomovým kamenem nebo
betony, tím by se docílilo zprůjezdnění komunikace a odvodu vody z cesty. Na tom se nyní
pracuje.
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Starosta – nikdy jsme nevytvářeli pro místní části fixní rozpočet, vycházíme z požadavků
místních komisí a pak zastupitelstvo rozhoduje o tom, jaké akce se budou realizovat
s ohledem na jejich potřebnost. Během roku řešíme i havarijní stavy, které se řeší
přednostně. Čekáme na příjmy z daňových výnosů, firmy měly odklad daní, to se projeví
ve státním rozpočtu, potažmo i na rozpočtu města. V prosinci snad již budeme vědět, které
akce budeme moci realizovat.
Starosta – chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli, doufám, že jste dostali dostačující
odpovědi. Chtěl bych poděkovat zástupcům z městského úřadu za to, jakým způsobem
připravili toto dnešní setkání, chtěl bych poděkovat i vám za dotazy a paní moderátorce,
která nás dnešním programem provedla. Doufám, že v příštím roce se sejdeme standardně
na jaře, většinou jsme tyto schůze plánovali na konec března, tak budu doufat, že to
epidemiologická situace dovolí, abyste se dozvěděli včas, co se do rozpočtu dostalo a co
vás čeká v příštím roce. Přeji vám na to další období hodně zdraví v této covidové situaci,
abychom to všichni ve zdraví přežili, a těším se na další setkání s vámi.

Zápis vypracovala: Iveta Filipová, DiS.
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