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Přítomni: : Ing. Bittner J., Ing. Měch L., Bc. Murová E., R. Dedek, Tůma J., Vicherek V., 
                  Ing. Kozárková D., Říčná L., MVDr. Žůrková R. 
 
 
 
Omluveni: Kukelka K., Ing. Měch T. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 9 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
1/38 ZMČ 14 Určení ověřovatel ů zápisu 

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

2/38 ZMČ 14 Schválení programu 
Starosta navrhl doplnit program uvedený v pozvánce o následující bod: 
 - Realizace akce „Revitalizace areálu ZŠ Komárov-hřiště s umělým povrchem  
   a dětské hřiště“ 

                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje doplněný program jednání. 

 
3/38 ZMČ 14 Kontrola usnesení 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/38 ZMČ 14 Finanční zpráva o hospoda ření za 01-02/2014 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-02/2014 dle přílohy a 
zaplacené faktury za uvedené období. 

 
5/38 ZMČ 14  Realizace akce „Revitalizace areálu ZŠ Komárov-h řišt ě s um ělým         
                       povrchem   a d ětské h řišt ě“ 
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje realizaci akce „Revitalizace areálu ZŠ Komárov-hřiště s umělým 
povrchem a dětské  hřiště“ z rozpočtu MČ Komárov na parc.č.65/1, 66/1, 66/3, 
67 vše k.ú. Komárov u Opavy a zároveň upřednostňuje realizaci této akce 
před finančně velmi náročnou výstavbou tělocvičny při ZŠ v Komárově.  

 
6/38 ZMČ 14 Smlouva o poskytnutí ú čelové dotace Orelské jednot ě Opava- Komárov  
                        Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Opava – 
Komárov na údržbu budovy Orlovny, technických zařízení budovy a přilehlého 
areálu ve výši 80.000,- Kč.  

 
7/38 ZMČ 14 Smlouvy o zajišt ění přeložek vodovodního řadu a elekt řiny vyvolané  
                        investi ční výstavbou  
                        Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                       Schvaluje Smlouvu č. 722/PR/OP/2014 o zabezpečení přeložky vodního díla  
                       vyvolané investiční výstavbou a Smlouvu č. Z_S14_12_8120043583 o  
                       smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce  
                       elektrické energie. 
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8/38 ZMČ 14  Žádosti, stížnosti  
                      Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

A. Bere na vědomí žádost SK Komárov o účelovou dotaci z rozpočtu MČ 
Opava-Komárov na částečnou výměnu stávajících oken v budově klubu. 

B. Schvaluje žádost Sdružení dobrovolných hasičů Opava-Komárov o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Opava-Komárov na nákup 
sportovních dresů ve výši 17.000,- Kč. 

 
9/38 ZMČ 14 Informace, p řipomínky a podn ěty  

zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí:  
- informaci o setkání starostů  městských částí s vedením města ve věci    
  projednání změn ve Statutu SMO       
- informaci o schůzce  na MMO k plánované výstavbě multifunkčního hřiště    

                         - informaci o jednání a prezentaci Studie proveditelnosti přírodě blízkých  
                           protipovodňových opatření v budově Hlásky dne 12.3.2014 od 15.00 hod                
                        -  informaci o „Jarním úklidu“ ve dnech 4. – 6.4.2014 
                        -  informaci  uzávěrce občasníku Komárek dne 28.3.2014 
   -  informaci o možném delegování zástupců Komárova do voleb do  
                            zastupitelstva SMO 
   Občané: 

- informaci Ing. P. Kukelky o nabídce bezplatného provedení zabezpečení 
budovy Hasičárny  firmou Security Support a.s.  

- připomínku k parkování na Podvihovské ulici kolem autosalonu    
 
 
  10/38 ZMČ 14 Závěr - stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví termín 39. zasedání     
  na pondělí  dne 07. dubna 2014 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního  
  domu. 
 
 
 
 
 

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

              Starosta MČ               


