Zápis č. 2
ze schůze Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina konané dne 30. 4. 2015 v
19:00 hod. v Katolickém domě v Lubině
Přítomni: Mgr. Zdeněk Babinec, Jaroslav Bonk, Ing. Petr Filip, Mgr. Tomáš Hof,
Dagmar Křístková, Václav Paiger, Ondřej Raška,
Omluveni: Ing. Dalibor Kloc, David Mikulenka, Miroslav Socha
Hosté:

Stanislav Šimíček, Tomáš Honč

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 z usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice konané 17. 3. 2015
informace z usnesení 8. schůze Rady města Kopřivnice konané 24. 3. 2015
informace z usnesení 9. schůze Rady města Kopřivnice konané 14. 4. 2015
informace z 5. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného 23. 4. 2015
žádost p. Pustky ze Slumeka o vyjádření k umístění nové plakátovací plochy na Holotě.
Původní plakátovací plocha na Holotě byla odstraněna pro její havarijní stav. Rada města
Kopřivnice pro místní část Lubina tento požadavek projednala a souhlasí s umístěním nové
plakátovací plochy na původním místě.
pozvánka na hasičskou soutěž Floriánek Cup pořádanou dne 2. 5. 2015 v Lubině

3.

Různé

p. Babinec informoval o nefunkčním rozhlasu v části směremna Frenštát v blízkosti č.p. 104 na tuto skutečnost již upozornil p. Bartošáka, ale stále nefunguje. Občané si také stěžují, že
hlášení z nového rozhlasu je méně srozumitelné, než ze původního.
Vyjádření MÚ:
-

pan Honč informoval o problematice častých záplav jeho pozemku (č.p.87) a pozemku pana
Kutáče (č.p.84) vodou z polí na Holotě (směrem od pneuservisu k Příboru). Tento problém
začal po stavbě domu č.p.521, protože došlo k zasypání příkopu a zvýšení terénu o cca. 0,5m.
Pan Honč eventuelně nabízí k dispozici svůj pozemek parc. č. 246/12 pro možné řešení
odvodnění. Proběhne místní šetření. Pan Šimíček informoval o možných variantách řešení.
Vyjádření MÚ:
-
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Rada města Kopřivnice pro místní část Lubina žádá o objasnění bodu B4.4. z Akčního plánu
rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015 - zlepšení kvality vypouštěných odpadních
vod (převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu dešťové).
Vyjádření MÚ:
-

p. Honč vznesl dotaz, zda budou odstraněny sloupy a lampače původního rozhlasu
Vyjádření MÚ:

p. Honč vznesl dotaz, zda bude ještě řešen problém přechodu na Holotě, resp. snížení
rychlosti / posunutí značky začátek obce Lubina směrem k Příboru.
Vyjádření MÚ:
-

p. Honč a p. Bonk informovali o problematice nové kanalizace - cca. 2x týdně je nutno
vyvážet fekálním vozem obsah nádrže přečerpávací stanice na Holotě i u bytovek za
Katolickým domem, z důvodu čištění kanalizace. Proč je nutné tak často novou kanalizaci
čistit? Při čištění vznikají hlasité rázy a zápach se šíří do domů. Není to důvod k reklamaci?
Vyjádření MÚ:
-

-

P. Bonk informoval o podezření na netěsnost nové kanalizace - v některých místech se
objevují kaluže/mokřiny, přestože tam nikdy předtím nebyly.
Vyjádření MÚ:

P. Bonk vznesl podnět pro častější měření rychlosti v okolí kamenného mostu přes řeku
Lubinu u Katolického domu.
Vyjádření MÚ:

-

P. Bonk vznesl dotaz, zda by nebylo účelné instalaci čistírny odpadních vod pro sociální
zázemí na hřišti v Lubině plánovanou na tento rok provést v příštím roce spolu s plánovanou
rekonstrukcí tohoto zázemí.
Vyjádření MÚ:
-

-

Paní Křístková podala žádost o dotaci na MÚ na akci "Večírek nejen pro seniory".
Z požadovaných 14 000,-Kč dostala příslib na 8 000,-Kč. Jelikož Rada města Kopřivnice pro
místní část Lubina nedisponuje žádnými finančními prostředky, nebude pořádat tuto akci,
pokud město Kopřivnice neuvolní další finanční prostředky na pořádání tohoto večírku.
Příspěvek na loutkové divadlo byl požadován ve výši 4 500,-Kč, přislíbeny byly 3 000,-Kč.
Vyjádření MÚ:
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-

Paní Křístková vznesla dotaz, kdo zpracovává podmínky pro přijetí dětí do školky - již není
zvýhodněna matka, která je zaměstnaná a musí nastoupit do práce.

-

Paní Křístková informovala o výběru nového vánočního stromu v parku v Lubině před
Katolickým domem. Původní vánoční strom je již hodně vysoký, vánoční výzdoba na něm je
stará a je velice nákladná její údržba.

-

Paní Křístková informovala o možnosti hlášení různých poruch na Slumeko na jejich
internetových stránkách www.slumeko.cz

-

v návaznosti na požadavek p. Bonka z minulé schůze předala paní Křístková mapy travnatých
ploch na území Lubiny v majetku města Kopřivnice sečených společností Slumeko

-

Rada města Kopřivnice pro místní část Lubina prodej pozemku parc. č. 132/40 a části
pozemku parc. č. 132/3 z majetku města panu Chlebkovi projednala a doporučila jejich prodej
ke schválení.

-

P. Šimíček informoval o plánované opravě silnice v úseku od kruhového objezdu v Drnholci
až nad požární zbrojnici ve Větřkovicích. Opravu bude provádět Správa silnic Moravskoslezského kraje. V úsecích dotčených výstavbou kanalizace se na opravě bude finančně
podílet i město Kopřivnice. Předpokládaný termín ukončení do 30. 9.2015.

-

informace p. Bonka o zlepšení stavu vody v mlýnském náhonu vedoucího kolem bývalého
kravína v Drnholci a dále kolem p.Bonka do řeky Lubiny.

-

p. Karel Matula vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné znovuobnovení "Osvětové besedy"

-

p. Filip připomněl konání veřejného setkání občanů s vedením města Kopřivnice dne
6. 5. 2015 v 17 hodin v Katolickém domě v Lubině

4.

Závěr

Schůzi zakončil Ing. Petr Filip a pozval přítomné na příští schůzi, která se bude konat 28. 5. 2015
v 19 hodin.
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