Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městské části Opava
-Komárov, konaného dne 23. listopadu 2020 v 18.15 hod.
v zasedacím sále ÚMČ Komárov
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Mgr. Bc. Milan Trulej, Ing. Michal Kubesa,
Ing. Drahomíra Kozárková, Bc. Eva Murová, Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková,
Ing. Jiří Bittner, Karel Neuwirth
Omluveni: V. Vicherek, L. Říčná
22. zasedání ZMČ řídil starosta Ing. Lumír Měch.
1. Určení ověřovatelů zápisu
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli ustaveni Ing. Jiří Bittner a Bc. Eva Murová, zapisovatelkou
Ing. Drahomíra Kozárková.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
2. Schválení programu
Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0

NEHLASOVAL 0

Občané – tento bod byl předřazen před následující body
Zasedání ZMČ Komárov dne 23.11.2020 navštívili občané z ulice Potoční se žádostí řešit
povodně na ulici Potoční, které se pravidelně opakují, naposledy na konci října 2020. Při
povodních dochází k zatopení sklepů, zahrad, dvorů a vstupních prostor do domů. Vybavení
ze zatopených prostor se musí zlikvidovat, provést vysušení, které je nákladné a zatopené
prostory nechat opravit.
Starosta občany seznámil s kroky, které byly v minulosti provedeny při řešení povodní
a zavedení různých protipovodňových opatření v této lokalitě.
Vzhledem k opakovaným záplavám na ulici Potoční a rozsáhlým škodám, starosta otevře
jednání se zástupci vedení města Opavy a příslušnými odbory s cílem nalézt další možnosti
při řešení povodní na ulici Potoční.
3. Kontrola usnesení
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly průběžně plněny.
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
4. Finanční zpráva
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až listopad 2020.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen ve výši 7.809,00 tis. Kč, z toho rezerva na kapitálové
výdaje činí 1.500,00 tis. Kč. V únoru byl rozpočet upraven o rezervu z minulých let ve výši
3.794,800 tis. Kč. Ve výdajích bylo k 23.11.2020 vydáno 5.067,09083 tis. Kč. Do příjmů bylo
vybráno 122,16025 tis. Kč. Zůstatek k 23.11.2020 činí 6.178,63542 tis. Kč.
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za říjen a listopad 2020.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0

5. Smlouva o zimní údržbě s Technickými službami Opava s.r.o.
Jako každoročně se sjednává smlouva o zimní údržbě na úklid chodníků v MČ Komárov
pro Technické služby Opava s.r.o.
Cena za 1 hod. strojové údržby se sjednává na 409,- Kč
Zastupitelstvo MČ Komárov schvaluje Smlouvu o výkonech prací při zajištění zimní údržby
komunikací v zimním období 2020/2021.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
6. OZV Statut Statutárního města Opava - změna
Starosta informoval, že vzhledem k poklesu daňových příjmů, které jsou zdrojem financování
veřejné správy, budou sníženy rozpočty městských částí pro rok 2021 o 5 %. Toto snížení lze
provést pouze změnou OZV Statut Statutárního města Opavy.
Zastupitelé schvalují návrh OZV, kterou se mění OZV č. 4/2015, Statut SMO, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, č. 4/2017, č. 5/2018, č. 8/2018 a č. 2/2019, kdy se
rozpočet městské části snižuje pro rok 2021 o 5%.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
7. Dohoda o provedení práce
Starosta předložil zastupitelům návrh na dohodu o provedení práce na údržbu aleje javorů
na ulici Podvihovská směrem k drůbežárně s p. J.S. Pan J.S. se od doby výsadby aleje stará
o stromy, přesazuje, vyměňuje kolíky, chráničky proti okusu.
Zastupitelstvo MČ Komárov schvaluje Dohodu o provedení práce s p. J.S. na údržbu aleje
na ulici Podvihovská dle přílohy usnesení.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
8. Realizace protipovodňových opatření na ulici Podvihovská
Na konci ulice Podvihovská směrem k drůbežárně se neustále řeší problémy s vodou
z přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů. Na minulém zasedání byla předložena cenová
nabídka firmy Rosis s.r.o. na realizaci protipovodňových opatření. Vzhledem k výši cenové
nabídky byla oslovena jiná realizační firma Michal Tomšík, jehož cenová nabídka byla nižší.
Zastupitelé MČ Komárov schvalují dodavatele pro realizaci protipovodňových opatření na ul.
Podvihovská firmu Michal Tomšík, IČ74479679.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0
9. Žádosti, stížnosti
V období nebyly žádosti ani stížnosti podány.
10. Informace, připomínky a podněty
A. Informace o poptávkovém přechodu pro chodce na Ostravské ulici k ulici Na Vrchovině
Zastupitelé na minulých zasedáních schválili zřízení poptávkového přechodu pro chodce
na ul. Ostravské k ul. Na Vrchovině. Starosta informoval, že je možnost požádat o dotaci
Státní fond dopravní infrastruktury. Starosta navrhl podat žádost o dotaci SFDI, jejíž
zpracování zadá odborné firmě s příslušnými zkušenostmi.
B. Podnět p. J.N. na ulici U Tratě
Pan J.N. podal podnět k řešení problému na ul. U Tratě s odvodněním otočné plochy.
Podnět bude postoupen na Technické služby Opava s.r.o.

C. Informace o stavu střechy Obecního domu v Komárově
Starosta informoval, že po kontrole stavu střechy se zjistily rozsáhlé závady. Krytina je
značně poškozena a do horního patra na mnoha místech zatéká. Starosta nechá provést
cenovou nabídku na opravu střechy Obecního domu.
D. Informace o Tříkrálové sbírce
Z důvodu pokračující pandemie koronaviru v lednu 2021 neproběhne tradiční koledování
koledníků. Příspěvky se budou moci zasílat na číslo účtu, které bude zveřejněno
na vývěskách, zpravodaji Komárek, webových stránkách a dalších médiích.
E. Informace o opravě zídky na ul. Podvihovská
Na minulých zasedáních byla z důvodu zajištění bezpečnosti chodců schválena realizace
opravy zídky za křižovatkou ulic Podvihovská a Dlouhá. Starosta zajistil kameníka, který
opravu dle možností v zimních měsících provede.
F. Informace o zavedení poplatku za komunální odpad pro děti od 3 do 18 let od roku 2021
Starosta informoval, že vedení města Opavy rozhodlo o zavedení poplatku
za komunální odpad pro děti od 3 do 18 let ve výši 300,- Kč od 1.1.2021. Poplatek z dospělé
zůstává 660,- Kč.
G. Informace o zrušení vánočního koncertu a jarmarku
Z důvodů pokračující pandemie vánoční koncert ZŠ a MŠ Komárov a jarmark bude zrušen.
11. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 v 18,15 hod.
v zasedacím sále ÚMČ Komárov.
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková

Opava-Komárov 28. listopadu 2020
Ověřili:
Bc. Eva Murová
Ing. Jiří Bittner
Ing.Lumír Měch - starosta

