
USNESENÍ Z 29.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 06.05.2013 

 
 
Přítomni: : Ing Bittner J., Ing. Měch T., Ing. Měch L., Tůma J., Ing.Kozárková D., Říčná L.,       
                  Kukelka K., MVDr. Žůrková R., Vicherek V., Bc.E. Murová, R. Dedek 
 
 
Omluveni: x 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 11 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/29 ZMČ 13 Určení ověřovatel ů zápisu 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Určuje ověřovateli zápisu Ing.D.Kozárkovou a Ing. J.Bittnera a zapisovatelkou  
Ing.D.Kozárkovou. 
  

2/29 ZMČ 13 Schválení programu 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje program jednání. 
 

3/29 ZMČ 13 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/29 ZMČ 13 Finanční zpráva o hospoda ření  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-04/2013 dle přílohy a 
zaplacené faktury . 

 
5/29 ZMČ 13 Dohoda o provedení práce  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje dohodu o provedení práce na údržbu zelených ploch a keřů dle 
přílohy usnesení. 

 
6/29 ZMČ 13 Zřízení pracovního místa v rámci VPP  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                      Schvaluje zřízení 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro  
                      ÚMČ Opava-Komárov. 

                      
7/29 ZMČ 13 Smlouva o výp ůjčce 
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje Smlouvu o výpůjčce radiostanic včetně příslušenství s HZS 
Moravskoslezského kraje. 

 
8/29 ZMČ 13 Stanovisko ZM Č Komárov 

a)  Ke zřízení vjezdu do firmy AVHB Hydraulika s.r.o.  
                        Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                        Schvaluje vydané stanovisko  k záměru stavby „ Vjezd do firmy AVHB  
                        HYDRAULIKA s.r.o., ul. Tovární, Opava-Komárov „  ( viz. Příloha ). 
 



b) K posudku k dokumentaci zám ěru „ Porovnání variant pr ůchodu 
silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ 

                             Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
        Bere na vědomí informaci o posudku k dokumentaci záměru „ Porovnání  
                             variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“  
 
 
9/29 ZMČ 13 Žádosti, stížnosti  

a) Zastupitelstvo městské části Komárov doporučuje prodej parcely č. 207, 
k.ú. Komárov u Opavy p. Michalu Říčnému, bytem Ivana Kubince 17/34, 
Kravaře, za cenu dle znaleckého posudku. 

b) Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí žádost o finanční 
příspěvek SDH Komárov u příležitosti oslav 120. výročí založení sboru. 

 
10/29 ZMČ 13 Informace, p řipomínky a podn ěty  

 Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí:  
- informaci o přípravě materiálů pro jednání se SMO  
- informaci o vývoji situace kolem výstavby cyklostezky na ul. Ostravské                

                         - informaci o návrhu projektu na provedení zpevněných ploch za hasičárnou                
- informaci o stavu a opravě mostků na pole ze strany zemědělského  
  družstva 
- informaci o kompostérech 
- informaci o E–aukci pro domácnosti 
- informaci o odcizení poklopů z kanálů 
- informaci o soutěži o Pohár primátora SMO v požárním sportu 
- informaci o „Dětském dni“ dne 31.5.2013 

 
 

 
  11/29 ZMČ 13 Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 30. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí  
  dne 3. června 2013 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

Ověřili:   Ing.Drahomíra Kozárková          Ing.Jiří Bittner 
                místostarostka                   zastupitel 
 

      
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


