
USNESENÍ Z 21.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 03.09.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J.,  Říčná L.,   
                  Ing.Měch T., Bc.Murová E., Dedek R. , Ing.J.Bittner, Vicherek V. 
 
 
Omluveni:  MVDr.Žůrková R. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/21 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. 
  

2/21 ZMČ 12 Schválení programu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje program jednání 
 

3/21 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/21ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 01-08/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-08/2012 a zaplacené 
faktury za uvedené období. 
 

5/21 ZMČ 12 Změna ve funkci místostarosty a odm ěňování neuvoln ěných členů ZMČ 
                        a) Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                        - bere na vědomí písemnou rezignaci Ing.Tomáše Měcha na funkci  
                        místostarosty ke dni 3.9.2012 (viz. příloha) a v souladu s § 84 odst. 2 písm.                              
                        m) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platné znění, schvaluje Ing. Jiřího     
                        Bittnera místostarostou Městské části Komárov ode dne 4.9.2012  
 
                        - bere na vědomí  rezignaci Ing.Jiřího Bittnera na funkci předsedy finančního     
                        výboru ke dni 3.9.2012 a schvaluje Ing. Tomáše Měcha novým předsedou  
                        finančního výboru ode dne 4.9.2012.  
                        
                        b) Zastupitelstvo Městské části Komárov: 
                        - schvaluje odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády                   
                        č.37/2003 Sb. v platném znění, ode dne 4.9.2012 (viz. Příloha )   
                    
 
 
6/21ZMČ 12 Koncept územního plánu SMO 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov se seznámilo s navrhovanými změnami 
                       v konceptu územního plánu Opavy a možnostech aktivní účasti v rámci  
                       veřejného projednávání.   



 
7/21ZMČ 12 Obnova parku u školy 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                       Schvaluje záměr revitalizace parku u základní školy z prostředků MČ   
                       Komárov. 
                         
 
8/21 ZMČ 12 Žádosti, stížnosti 

Zastupitelstvo městské části Komárov : 
a) schvaluje 

žádost Fotbalového oddílu SK Komárov  o poskytnutí účelové dotace na 
podporu mládeže a udržení mládežnických mužstev v obci na r. 2012 a 
2013 

b) bere na vědomí 
žádost p. Břetislava Nováka o pronájem pozemku s tím, že rozhodování je 
v kompetenci Rady SMO  

 
 
 
9/21 ZM 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  
                        

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
bere na vědomí:  
- informaci o  schůzce s ředitelem Městské policie v Opavě   
- informaci  o umístění dopravního značení „Stezka pro chodce a cyklisty“ na    
  chodníku podél silnice I/11 od ul. Na Vrchovině k ul. Fibichova  

                         - informaci o došlých odpovědích ke stanovisku  variantě „Průtah“ silnice I/11                       
- informaci o návrhu OZV o pravidlech pro volný pohyb psů  
- informaci o nutnosti pořízení nové tiskárny pro potřeby MČ 
- informaci o uzávěrce čtvrtletníku Komárek- 14.9.2012 
- informaci o dokončení opravy kapličky na Kylešovské osadě 
- informaci o projektu SMO tzv. „Zelené hradby“ 
- informaci o aktivitách občanů ke zřízení Střediska nakládání s odpady 
- informaci o řešení nedostatečného výhledu při výjezdu z ul. Na Vrchovině    
  v souvislosti s osazením nového zábradlí 
- informaci o požadavku občanů o navezení štěrku na místní hřbitov 

 
 10/21 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 22. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí   
  1. října 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
       

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

      
 
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 



 
 
 


