
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov, konaného dne 3. května 2021 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Mgr. Bc. Milan Trulej, Ing. Michal Kubesa,   
Ing. Drahomíra Kozárková, Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková,  
Karel Neuwirth, Bc. Eva Murová, Ludmila Říčná, Ing. Jiří Bittner 
 
Omluveni: Vladimír Vicherek 
 
26. 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 Mgr. Bc. Milan Trulej, zapisovatelkou  
Ing. Drahomíra Kozárková. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
3. Kontrola usnesení 
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly průběžně plněny. 
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až duben 2021. 
Rozpočet na rok 2021 byl schválen ve výši 8.179,00 tis. Kč, z toho rezerva na kapitálové 
výdaje činí 1.500,00 tis. Kč. V dubnu byl rozpočet upraven o rezervu z minulých let ve výši 
5.044,300 tis. Kč. Ve výdajích bylo k 30.4.2021 vydáno 1.337,98869 tis. Kč. Do příjmů bylo 
vybráno 50,192 tis. Kč.  Zůstatek k 30.4.2021  činí 11.935,50331 tis. Kč. 
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za březen a duben 2021. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
 
5. Dohoda o provedení práce – úklid veřejných prostranství 
S nástupem vegetačního období je třeba posílit stav zaměstnanců ÚMČ Komárov. Byla 
sjednána dohoda o provedení práce na úklid veřejných prostranství a sekání zeleně s panem  
T. K. na období od 3.5. do 30.9.2021. 
Zastupitelé dohodu o provedení práce schvalují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
6. Nákup krytů kontejnerového stání 
Na ÚMČ Komárov byl podán požadavek na zakrytí popelnic za hasičárnou. Obsah kontejnerů 
je rozházen po okolí vč. zahrady MŠ. Zastupitelé se dohodli pořídit kryty popelnic na tříděný 
odpad v prostoru za hasičárnou a u ZŠ Komárov. 
Zastupitelé nákup krytů popelnic za hasičárnou a u ZŠ Komárov schvalují. 



PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
7. Vydání knihy k založení školy v Komárově 
V letošním roce škola v Komárově slaví 150 let od svého založení. K tomuto výročí je 
připraveno vydání knihy, kterou sepsal pan T. Sáňka z Nových Sedlic. Knihu graficky 
zpracoval pan D. Závěšický. Kniha je připravena ke korektuře a tisku, její vydání se z důvodu 
opravy školy o rok posune. Zastupitelé se dohodli vydání knihy podpořit. 
Zastupitelstvo MČ Komárov bere na vědomí informace o přípravě a vydání knihy  
ke 150. výročí založení školy v Komárově. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
8. Žádosti, stížnosti 
Pan T.K. podal podnět ke špatnému stavu komunikace na ulici U Tratě. Komunikace je úzká a 
v deštivém období je krajnice rozježděná od nákladních automobilů, vzhledem k probíhající 
výstavě rodinných domů. Vzhledem k tomu, že není v možnostech MČ Komárov výstavba 
nové komunikace, připadá v úvahu vysypání štěrkem či předláždění poškozených odstavných 
ploch. 
Zastupitelstvo MČ Komárov bere na vědomí žádost a budou hledána řešení ke zlepšení 
současného stavu. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
9. Informace, připomínky a podněty 
 
A. Rekonstrukce Základní školy v Komárově 
Starosta informoval o přípravách rekonstrukce Základní školy v Komárově, která se uskuteční 
od července 2021 do srpna 2022. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bude uzavřeno 
10.5.2021. V současné době se hledají náhradní prostory pro provoz a výuku žáků v průběhu 
rekonstrukce. Dále se řeší prostory pro uložení inventáře celé školy, pronájmy skladů, 
stěhování a vyklizení. 
 
B. Kanalizace 
Starosta seznámil zastupitele s informacemi o výstavbě kanalizace v Komárově. 22.4.2021 
bylo předáno staveniště a asi od 10.června 2021 budou zahájeny výkopové práce. Občanům 
Komárova byl zaslán leták s informacemi a výkresy splaškové kanalizace. V průběhu 
výstavby budou občané informováni s dalšími stavebními postupy a požadavky na zřízení 
přípojek. 
 
 C. Provedené revize 
V březnu a dubnu byly provedeny revize v Obecním domě i hasičské zbrojnici s následnými 
opravami. Rovněž proběhla údržba a revize rozhlasu. 
 
D. Zahájení provozu ordinace nové praktické lékařky 
Stávající lékařka MUDr. Šárka Běrská oznámila ukončení činnosti v Komárově. Na její místo 
nastoupila MUDr. Hlavňovská Jitka, a tím je zajištěna lékařská péče o pacienty. Obecní úřad 
Komárov vyhoví požadavkům na opravy a údržbu prostor ordinace. 
 
E. Odstranění hrušní na ulici Podvihovská 
Starosta informoval, že na ulici Podvihovská byly odstraněny hrušně, které budou nahrazeny 
novou výsadbou. 
 



 
F. Pojízdná prodejna řeznictví 
Na základě požadavků občanů v souvislosti s uzavřením stávajícího řeznictví v Komárově 
starosta informoval o možnosti zajíždění do Komárova pojízdné prodejny řeznictví, a to 1 x 
týdně. 
 
G. Zpravodaj Komárek 
Zpravodaj Komárek bude vydán nejdříve po prázdninách začátkem září 2021. 
 
H. ČEZ fotovoltalika 
Starosta informoval o snaze ČEZ umístit fotovoltaliku v prostoru za bývalým Balakomem. 
 
Ch. Sekání fotbalového hřiště 
Zastupitel pan M. Kubesa vystoupil s požadavkem na řešení sekání fotbalového hřiště. 
Technický stav traktoru, kterým členové SK sekají,  není dobrý. Hledají se možnosti 
zabezpečit údržbu hřiště. 
 
10. Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 14. června 2021 v 18.5 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov. 
 
 
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková 
 
 
 
 
Opava-Komárov  5. května 2021 
 
 
Ověřili: 
Ing. Jiří Bittner 
 
Mgr. Bc. Milan Trulej 
 
 
Ing.Lumír Měch - starosta 
 
 
 
 
 


