
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov, konaného dne 8. listopadu 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,  Ing. Jiří Bittner 
 
Omluveni: Vladimír Vicherek, Ludmila Říčná 
 
30. 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 
 
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 říjen 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 a v říjnu o 18 tis. Kč za 1. místo v soutěži O pohár primátora. Ve výdajích 
bylo k 31.10.2021 vydáno 4.589,29401 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 114,22499 tis. Kč.  
Zůstatek k 31.10.2021  činí 8.766,23098 tis. Kč. 
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za září a říjen 2021. 
PRO 9     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
 
5. Smlouva o zimní údržbě s Technickými službami Opava s.r.o. 
Jako každoročně provádí MČ Komárov pro TS Opava úklid chodníků v zimním období. Cena 
za 1 hod. údržby je stanoven 409,- Kč. 
Zastupitelé Smlouvu o výkonech prací při zajištění zimní údržby komunikací v zimním 
období 2021/2022 s TS Opava s.r.o. schvalují. 
PRO 9     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
6. Inventarizační komise a harmonogram inventarizací pro rok 2021 
Pro provedení fyzických a dokladových inventarizací majetku a účtů v roce 2021 je třeba 
schválit inventarizační komisi a harmonogram inventarizací. 
Inventarizační komise byla schválená ve složení: Ing. Drahomíra Kozárková – předseda 



Členové IK: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Ludmila Říčná, Ing. Pavel Kukelka pro 
inventarizaci JSDH. 
Zastupitelé složení  inventarizační komise a harmonogram inventarizací schvalují. 
PRO 9     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
7. Žádosti, stížnosti 
 
Žádost firmy Propark s.r.o. na odkup pozemku 
Zástupce firmy Propark s.r.o. podal žádost na odkup pozemku parcely č. 1093/1, k.ú. 
Komárov u Opavy na Kylešovské osadě. Uvedená parcela je nepřístupná.  
Zastupitelé po diskuzi s přihlédnutím k souhlasnému stanovisku hlavního architekta odkup 
pozemku parcely č. 1093/1 doporučují. 
PRO 9     PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
8. Informace, připomínky a podněty 
 
A. Informace o poptávkovém semaforu přechodu pro chodce na ul. Ostravské u zastávky 
MHD - Kravařov 
Starosta informoval o pokračujících pracích při výstavbě poptávkového semaforu přechodu 
pro chodce na ul. Ostravské u zastávky MHD – Kravařov. Stavební práce byly zahájeny. 
Kroky k získání dotace z Fondu dopravní infrastruktury jsou realizovány a do konce letošního 
roku by měla být  dotace vyřízená. 
 
B. Informace o postupu výstavby kanalizace 
Starosta seznámil zastupitele s informacemi o výstavbě kanalizace v Komárově.  
V současné době jsou prováděny stavební práce, které budou realizovány po dobu příznivého 
počasí. Řeší se zaměření a zakreslení přípojek k jednotlivým nemovitostem. Projekty a 
výstavbu přípojek si vlastníci nemovitostí zajišťují na své náklady. ÚMČ poskytne informace 
o projektantech, na které se mohou vlastníci obrátit v případě zpracování projektu. 
Starosta informoval, že celková rekonstrukce povrchu komunikace ulice Podvihovské bude 
provedena v roce 2023. 
 
 C. Oprava zídky na ul. Podvihovská  
Starosta informoval o opravě kamenné zídky na ul. Podvihovská u křižovatky s ul. Dlouhou. 
Zídka byla v havarijním stavu, kameny vypadávaly na komunikaci. Opravu provádí kameník 
p. Labuda a v současnoti se oprava dokončuje. 
 
D. Informace o stavu - ul. Potoční 
Starosta informoval, že na MMO se konala schůzka k situaci na ul. Potoční. 
Schůzky se zúčastnili občané z ul. Potoční a Ostravské se zástupci města, aby projednali 
povodňovou situaci na ul. Potoční a možnosti výstavby protipovodňových opatření.   
 
E. Vánoční vydání zpravodaje Komárek 
Starosta vyzval zastupitele k zasílání příspěvků do vánočního vydání zpravodaje Komárek. 
Uzávěrka bude 3.12.2021. 
 
F. Divadelní představení ochotnického souboru 
V neděli 21.11.2021 v 15,00 hod. bude Orlovně v Komárově uvedeno divadelní představení 
„Na správné adrese“ divadla Grunt. Vstup je zdarma. 
 



G. Vánoční koncert a jarmark 
Zastupitelé projednali uspořádání tradičního vánočního koncertu a s ním spojeného jarmarku. 
Je třeba počkat na vývoj a vyhlášení protiepidemických opatření a zvážit možnosti 
uskutečnění vánočního setkání na koncertu a jarmarku. 
  
 
 
9. Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. prosince 2021 v 18,15 hod. 
v zasedacím sále ÚMČ Komárov. 
 
 
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková 
 
 
 
 
Opava-Komárov  12. listopadu 2021 
 
 
Ověřili: 
Ing. Jiří Bittner 
 
Bc. Eva Murová 
 
 
Ing.Lumír Měch - starosta 
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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.
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2. Schválení programu


Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce.
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3. Kontrola usnesení

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly průběžně plněny.

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
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4. Finanční zpráva


Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až říjen 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 a v říjnu o 18 tis. Kč za 1. místo v soutěži O pohár primátora. Ve výdajích bylo k 31.10.2021 vydáno 4.589,29401 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 114,22499 tis. Kč.  Zůstatek k 31.10.2021  činí 8.766,23098 tis. Kč.

Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za září a říjen 2021.
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5. Smlouva o zimní údržbě s Technickými službami Opava s.r.o.

Jako každoročně provádí MČ Komárov pro TS Opava úklid chodníků v zimním období. Cena za 1 hod. údržby je stanoven 409,- Kč.
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6. Inventarizační komise a harmonogram inventarizací pro rok 2021

Pro provedení fyzických a dokladových inventarizací majetku a účtů v roce 2021 je třeba schválit inventarizační komisi a harmonogram inventarizací.


Inventarizační komise byla schválená ve složení: Ing. Drahomíra Kozárková – předseda


Členové IK: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Ludmila Říčná, Ing. Pavel Kukelka pro inventarizaci JSDH.
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7. Žádosti, stížnosti

Žádost firmy Propark s.r.o. na odkup pozemku


Zástupce firmy Propark s.r.o. podal žádost na odkup pozemku parcely č. 1093/1, k.ú. Komárov u Opavy na Kylešovské osadě. Uvedená parcela je nepřístupná. 


Zastupitelé po diskuzi s přihlédnutím k souhlasnému stanovisku hlavního architekta odkup pozemku parcely č. 1093/1 doporučují.
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ZDRŽEL 0
NEHLASOVAL 0


8. Informace, připomínky a podněty

A. Informace o poptávkovém semaforu přechodu pro chodce na ul. Ostravské u zastávky MHD - Kravařov

Starosta informoval o pokračujících pracích při výstavbě poptávkového semaforu přechodu pro chodce na ul. Ostravské u zastávky MHD – Kravařov. Stavební práce byly zahájeny. Kroky k získání dotace z Fondu dopravní infrastruktury jsou realizovány a do konce letošního roku by měla být  dotace vyřízená.

B. Informace o postupu výstavby kanalizace

Starosta seznámil zastupitele s informacemi o výstavbě kanalizace v Komárově. 

V současné době jsou prováděny stavební práce, které budou realizovány po dobu příznivého počasí. Řeší se zaměření a zakreslení přípojek k jednotlivým nemovitostem. Projekty a výstavbu přípojek si vlastníci nemovitostí zajišťují na své náklady. ÚMČ poskytne informace o projektantech, na které se mohou vlastníci obrátit v případě zpracování projektu.

Starosta informoval, že celková rekonstrukce povrchu komunikace ulice Podvihovské bude provedena v roce 2023.

 C. Oprava zídky na ul. Podvihovská 

Starosta informoval o opravě kamenné zídky na ul. Podvihovská u křižovatky s ul. Dlouhou. Zídka byla v havarijním stavu, kameny vypadávaly na komunikaci. Opravu provádí kameník p. Labuda a v současnoti se oprava dokončuje.

D. Informace o stavu - ul. Potoční


Starosta informoval, že na MMO se konala schůzka k situaci na ul. Potoční.


Schůzky se zúčastnili občané z ul. Potoční a Ostravské se zástupci města, aby projednali povodňovou situaci na ul. Potoční a možnosti výstavby protipovodňových opatření.  


E. Vánoční vydání zpravodaje Komárek

Starosta vyzval zastupitele k zasílání příspěvků do vánočního vydání zpravodaje Komárek. Uzávěrka bude 3.12.2021.

F. Divadelní představení ochotnického souboru

V neděli 21.11.2021 v 15,00 hod. bude Orlovně v Komárově uvedeno divadelní představení „Na správné adrese“ divadla Grunt. Vstup je zdarma.


G. Vánoční koncert a jarmark

Zastupitelé projednali uspořádání tradičního vánočního koncertu a s ním spojeného jarmarku. Je třeba počkat na vývoj a vyhlášení protiepidemických opatření a zvážit možnosti uskutečnění vánočního setkání na koncertu a jarmarku.


9. Závěr

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. prosince 2021 v 18,15 hod. v zasedacím sále ÚMČ Komárov.

Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková

Opava-Komárov  12. listopadu 2021

Ověřili:

Ing. Jiří Bittner


Bc. Eva Murová

Ing.Lumír Měch - starosta


