
USNESENÍ Z 30.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 03.06.2013 

 
 
Přítomni: : Ing Bittner J., Ing. Měch T., Ing. Měch L., Tůma J., Ing.Kozárková D., Říčná L.,       
                  MVDr. Žůrková R., Vicherek V., Bc.E. Murová, R. Dedek 
 
 
Omluveni: Kukelka K. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/30 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. 
  

2/30 ZMČ 13 Schválení programu 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje program jednání. 
 

3/30 ZMČ 13 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/30 ZMČ 13 Finanční zpráva o hospoda ření  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-05/2013 dle přílohy a 
zaplacené faktury . 

 
5/30 ZMČ 13 Smlouva o poskytnutí ú čelové dotace SH ČMS – SDH Komárov  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace SHČMS  - SDH Opava – 
Komárov na úhradu nákladů, spojených s oslavami 120. výročí založení 
sboru.  

 
6/30 ZMČ 13 Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                      Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku – cvičný oblek OPCH 90  
                      s HZS MSK. 

                      
7/30 ZMČ 13 Dopln ění a kontrola P řílohy č. 2 Statutu SMO  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje seznam pro doplnění a úpravu Přílohy č. 2 Statutu SMO dle přílohy. 
 
 

 
8/30 ZMČ 13 Žádosti, stížnosti  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

a) schvaluje finanční spoluúčast na opravě vrtu pro čerpání vody pro potřeby 
SK a SDH Komárov 



b) schvaluje žádost Orel Jednoty Opava-Komárov o dotaci na opravy, údržbu 
a vybavení budovy Orlovny   

c) bere na vědomí podnět občanů z ul. Na Spojce k ořezu a kácení stromů 
v této lokalitě.. 

 
9/30 ZMČ 13 Informace, p řipomínky a podn ěty  

 Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí:  
- informaci o oznámení záměru „Přeložka silnice II/461 – Jižní obchvat“  
- informaci o pokračování příprav na úpravu zpevněné plochy za hasičskou    
  zbrojnicí                

                         - informaci o příspěvku společnosti Akzo Nobel na zakoupení herního prvku          
                           na dětské hřiště                

- informaci o úpravě křižovatky  Ostravská - Dlouhá 
- informaci o přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2013 
- informaci o soutěži „ O pohár primátora“ 
- informaci o cyklostezce  
- informaci o vyjádření k Posudku o vlivech záměru „Porovnání variant   
  průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ na životní prostředí 
- informaci o zahájení zjišťovacího řízení „Středisko nakládání s odpady   
  PURUM s.r.o., Opava – Komárov“ 

                         - informaci o uzávěrce zpravodaje Komárek dne 14.6.2013 
 

 
 
  10/30 ZMČ 13 Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví termín 31. zasedání     
  na pondělí  dne 1. července 2013 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního  
  domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

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

      
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


