Zápis č. 29
ze schůze Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina
konané dne 25. 1. 2018 v 18:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Jaroslav Bonk, Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof, Ing. Dalibor
Kloc, Karel Matula, David Mikulenka, Václav Paiger, Ondřej Raška, Miroslav Socha
Nepřítomni: Mgr. Zdeněk Babinec
Hosté:

Stanislav Šimíček

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 o usnesení 77. schůze Rady města Kopřivnice konané 4. 12. 2017
informace o usnesení 20. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice konaného 14. 12. 2017
informace o usnesení 78. schůze Rady města Kopřivnice konané 19. 12. 2017
informace o usnesení 79. schůze Rady města Kopřivnice konané 16. 1. 2018

3.

Různé

3.1. Pan Karel Matula informoval o dopravním značení na mostě v Lubině – „Chodník se v zimním
období neudržuje“. S tímto členové MK Lubina nesouhlasí, neboť se město Kopřivnice ještě před
rekonstrukcí mostu zavázalo, že chodníkové těleso bude v zimním období udržovat v rámci zimní
údržby Slumeko. Ing. Filip zjistí oprávněnost této značky.
Vyjádření MÚ:
Most přes řeku Lubinu včetně chodníkového tělesa je majetkem MSK, který tam také toto
dopravní značení umístil. I přes toto značení bude společnost Slumeko tento chodník v zimním období
udržovat dle platného plánu zimní údržby.
3.2. Ing. Filip informoval o návrhu rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2018, zejména pak o části
rozpočtu, týkající se místní části Lubina.

3.3. Ing. Filip informoval o termínu setkání zástupců vedení města Kopřivnice s občany Lubiny,
které se letos uskuteční ve středu 18. 4. 2018 v 17 hodin v sále Katolického domu v Lubině.
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3.4. Pan místostarosta Šimíček informoval o problematice nevhodného parkování místních občanů
zejména v úzkých uličkách. Toto jednání pak výrazně omezuje nejen průjezd ostatních motorových
vozidel, ale zejména vozidel zimní údržby v daném úseku. Majitelé nevhodně zaparkovaných vozidel
byli upozorněni na to, že se dopouštějí přestupku. Tato místa budou pravidelně kontrolována městskou
policií a v případě opakovaného přestupku budou majitelé těchto vozidel pokutováni.

3.5. Občané Lubiny bydlící v blízkosti Mléčné farmy si stěžovali na silný zápach v období
kolem 15. 1. 2018. Vzniklo zde podezření, že zde byl na pole vyvážen odpad z cizích bioplynových
stanic. Ing. Filip se pokusí zjistit bližší informace od zástupců Mléčné farmy.

3.6. Předsedové místních spolků v Lubině poukazují na nerovné podmínky spolků v místních částech
Lubina, Mniší a Vlčovice. V Mniší a Vlčovicích jsou kulturní domy v majetku města Kopřivnice a
jsou opravovány za nemalé částky z rozpočtu města. Nájmy jsou zde přesto podstatně nižší a nejsou
závislé na provedených investicích např. do oprav.
V Lubině je Katolický dům v soukromém vlastnictví Společnosti katolického domu a je logické, že
tato společnost musí veškerý provoz včetně oprav promítnout do nájemného.
Místní spolky a všichni, kdo si chtějí na jakoukoliv akci pronajmout např. sál jsou tedy v jasné
nevýhodě oproti spolkům v již zmíněných místních částech Mniší a Vlčovice.
Některé akce byly i z důvodu vyššího nájmu zrušeny.
Vyjádření MK:
Členové MK Lubina jsou si vědomi tohoto znevýhodnění místních spolků v Lubině a navrhují, aby byly
narovnány podmínky ve všech místních částech, tzn. aby rozdíly v nájmu obdobných objektů (např.
sál) doplácelo město Kopřivnice např. formou daru. Není vždy možné půl roku dopředu žádat o dotaci
na danou akci, neboť všechny akce nejsou tak dlouho dopředu plánovány.
Vyjádření MÚ:

4.

Závěr

Schůzi zakončil předseda MK Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 22. 2. 2018 v 18 hodin.
Zapsal:

Ing. Petr Filip
předseda MK Lubina
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