
USNESENÍ Z 25.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 7.1.2013 

 
 
Přítomni: : Ing Bittner J., MVDr.Žůrková R., Bc.Murová E., Ing.Měch T., Ing. Měch L.,    
                  Tůma J., Ing.Kozárková D., Vicherek V., Říčná L., Dedek R. 
 
Omluveni:  Kukelka K., 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/25 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. 
  

2/25 ZMČ 13 Schválení programu 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje program jednání 
 

3/25 ZMČ 13 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání 
  

4/25 ZMČ 13 Finanční zpráva o hospoda ření za 01 -  12/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01/2012 -  12/2012 dle 
přílohy a zaplacené faktury za uvedené období. 

 
5/25 ZMČ 13 Kompetence starosty a místostarostky M Č Komárov k hospoda ření  

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje kompetence starosty a místostarostky městské části Komárov 
k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst. 2., 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a 
§ 99, odst. 2.  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v platném 
znění tj. provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu   
v rozsahu do úhrnné výše 50-ti % celkového schváleného rozpočtu pro období 
od  01.01.2013 do 31.12.2013 a rovněž pověřuje  místostarostku 
Ing.D.Kozárkovou k administrativním úkonům v systému Ginis a pravomocí 
příkazce operace. 
 
 

6/25 ZMČ 13 Dohoda o provedení práce  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje  dohodu o provedení práce na spravování a aktualizaci webových 
stránek MČ Komárov s p. Radimem Dedkem v r .2013 dle přílohy. 

 
 
 
 
 



7/25 ZMČ 13 Úklid spole čných prostor v budov ě Obecního domu v r. 2013 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje provádění úklidu společných prostor Obecního domu dodavatelsky     
pí. Barborou Leifertovou, IČ 73904376 od 01.01.2013 do 31.12.2013.  

 
 

8/25 ZMČ 13 Vyjád ření MČ Komárov k zám ěru „ Porovnání variant pr ůchodu silnice   
                      I/11 mezi Opavou a Komárovem“  dle zákona o posuzování vlivu na životní  
                      prost ředí 
                      Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                      Schvaluje vyjádření MČ Komárov k záměru „ Porovnání variant průchodu    
                      silnice I/11 mezi  Opavou a Komárovem“ dle zákona o posuzování vlivu na  
                      životní prostředí  
 
9/25 ZMČ 13 Žádosti  

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
a) bere na vědomí žádost p. Pflegra o povolení hostování lunaparku v MČ  
      Komárov v době posvícení 
b) souhlasí se záměrem nekomerčního využití místnosti v Obecním domě pro  

zřízení autodráhy                       
 
10/25 ZMČ 13 Informace, p řipomínky a podn ěty  

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
bere na vědomí:  
- informaci o doplnění dopravního značení na ul. Potoční  
- informaci  o grantech SMO pro rok 2013               

                         - informaci o pokračujících jednáních o cyklostezce na ul. Ostravské               
- informaci o přípravě plánu oprav a údržby na r. 2013 
- informaci o přípravě plánu  kulturních akcí na r. 2013  
- Informaci o přípravě plesu a maškarního karnevalu 

  
 
  11/25 ZMČ 13 Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 26. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí  
  dne 4. února 2013 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

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

      
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


