
USNESENÍ Z 18.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 09.05.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J., Vicherek V., Říčná L.,   
                  Ing.Měch T., Bc.Murová E., Dedek R. 
 
Omluveni:  MVDr.Žůrková R., Ing.J.Bittner 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 9 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/18 ZMČ 12 Určení ověřovatel ů zápisu 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Určuje ověřovateli zápisu Ing.D.Kozárkovou a Ing.T.Měcha a zapisovatelkou  
Ing.D.Kozárkovou. 
  

2/18 ZMČ 12 Schválení programu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje program jednání 
 

3/18 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/18 ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 04/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 04/2012 a zaplacené 
faktury za uvedené období. 

 
5/18 ZMČ 12 Žádosti, smlouvy  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

schvaluje: 
a) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1097/2, ostatní plocha, k.ú. Komárov u 

Opavy, o výměře 161 m2,  p. Martinu Liberdovi, Ostravská 319/6, Opava-
Komárov 

b) Smlouvu o dílo č.2/2012/Ro s  firmou  Rosis. s.r.o. na  realizaci   zakázky 
 „ Terénní úpravy sáňkovacího kopce“ 
 

6/18 ZMČ 12 Aktualizace strategického plánu rozvoje SMO  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje předložené návrhy aktualizace Strategického plánu rozvoje SMO: 
a) Protipovodňová opatření na ul. Potoční 
b) Revitalizace zeleně v MČ Komárov 
c) Cyklostezka podél silnice I/11, ul. Ostravská 
d) Výstavba tělocvičny v Komárově 

 
 
 
 
 

 



7/18 ZMČ 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
bere na vědomí: 
  
- informaci o průběhu jednání, týkající se cyklostezky podél silnice I/11 na   
  odboru přípravy a realizace investic a  dalším postupu nutném pro územní    
  řízení  
- informaci  o nutnosti řešení problému s vodou při přívalových deštích na   
  ul.Potoční    
- předání poděkování občanů pořadatelům akce „Pálení čarodějnic“  
- informaci o organizaci divadelního představení dne 19.5.2012        
- informaci o přípravě Dne dětí, který se uskuteční dne 27. května 2012   
  ve sportovním areálu SK od 14.00 hod. 
- informaci o vyjádření stanoviska k variantám průchodu silnice I/11  
   z hlediska vlivu na životní prostředí 
- informaci o vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby – Kaple na   
  Kylešovské osadě 
- informaci o opravách chodníků Na Vrchovině 
- informaci  o požadavku na zaměstnání 3 osob v rámci veřejné služby   
  z Úřadu práce 

 
 
 8/18 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 19. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí   
  4. června 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

Ověřili:   Ing.Tomáš Měch        Ing.Drahomíra Kozárková                     
                                  místostarosta                    místostarostka 
 

      
 
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


