
USNESENÍ Z 22.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 01.10.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J.,  Říčná L.,   
                  Dedek R. , Ing.J.Bittner, 
 
Omluveni:  MVDr.Žůrková, R. Ing.Měch T., Bc.Murová E., Vicherek V. 
 
Nepřítomni: x 
 
Přítomno: 7 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
 
1/22 ZMČ 12 Určení ověřovatel ů zápisu 

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

2/22 ZMČ 12 Schválení programu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje program jednání 
 

3/22 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/22ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 01-09/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-09/2012 a zaplacené 
faktury za uvedené období. 

 
5/22 ZMČ 12 Schválení prodloužení pracovní smlouvy p.Josefa Láš e 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje prodloužení pracovní smlouvy p.Josefu.Lášovi na dobu určitou  
od 01.11.2012 do 31.10.2013.  

 
6/22 ZMČ 12 Schválení smlouvy o poskytnutí ú čelové dotace 

Zastupitelstvo městské části Komárov : 
                       Schvaluje Smlouvu o  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Komárov pro  
                       SK Komárov, na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických mužstev   
                       oddílu  fotbalu v r. 2012 a 2013. 
 
 
7/22 ZMČ 12 Zajišt ění zimní údržby chodník ů      
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje provádění zimní údržby chodníků v době od 01.11.2012 do 
30.04.2013 dodavatelsky p. Kamilem Peterkem, IČ 75890402. 

 
 
              



8/22 ZMČ 12 Úprava dopravního zna čení na ul. Podvihovské 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                       Schvaluje návrh změny dopravního značení na ul. Podvihovské a pověřuje  
                       starostu podáním žádosti na odbor dopravy. 
 
9/22 ZMČ 12 Koncept územního plánu SMO 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                       Vyjadřuje nesouhlas se zavedením návrhu plochy dopravy pro přeložku silnice  
                       I/11 - varianta průtah do konceptu Územního plánu Opavy, dále nesouhlas se  
                       zařazením ploch KO-Z5, KO-Z6, KO-Z11 jako plochy smíšené výrobní a  
                       nesouhlas se zařazením plochy KO-Z9 jako plochy výroby a skladování –  
                       lehkého průmyslu do konceptu Územního plánu Opavy. 
 
10/22 ZMČ 12 Porovnání variant pr ůchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem 
                       Zastupitelstvo Městské části Komárov: 
                       Podporuje na základě společné schůzky ZMČ  Komárov, ZMČ Suché Lazce a         
                       náměstka  primátora  p. Daniela Žídka  variantu  „Severního“  obchvatu                      
                       Komárova. 
 
 
11/22 ZMČ 12 Závěr zjiš ťovacího řízení k záměru „ St ředisko nakládání s odpady  a   
                        sběrný dv ůr“ 
                        Zastupitelstvo MČ Komárov: 
                        Bere na vědomí Závěr zjišťovacího řízení k záměru „ Středisko nakládání  
                        s odpady  a sběrný dvůr“ a nadále bude v tomto procesu aktivně zapojeno. 
 
 
 
12/22 ZMČ 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí: 
  

- informaci o „Podzimním úklidu“, který proběhne ve dnech 26. - 28.10.2012  
- informaci  ředitele ZŠ o použití dotace z rozpočtu MČ Komárov na  
  částečnou   úhradu ceny zájmových kroužků  

                         - informaci o připomínce občana k parkování aut na zelených plochách                       
- informaci o revitalizaci parku u školy  
- informaci o požadavku občanů ul. Na Spojce o umístění stojanů na kola 
- informaci o nutnosti řešení parkování u mateřské školy 

 
13/22 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 23. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí   
  5. listopadu 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
       

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

      
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 


