
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov konaného dne 13. prosince 2021 v 18.15 hod. 
v zasedacím sále ÚMČ Komárov 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Karel Neuwirth, Ing. Drahomíra Kozárková, 
Ludmila Říčná, Bc. Jiří Kubesa 
 
Omluveni: Mgr. Bc. Milan Trulej, Vladimír Vicherek, Bc. Eva Murová, MVDr. Radka 
Žůrková, Ing. Michal Kubesa 
 
31. 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 Karel Neuwirth, zapisovatelkou  
Ing. Drahomíra Kozárková. 
PRO 6     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce. 
PRO 6     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 6     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až prosinec 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. V prosinci 2021 byl rozpočet navýšen o dotaci ze SFDI ve výši 1.275,348 
tis. Kč na chodecký poptávkový semafor na ulici Ostravské. Ve výdajích bylo k 13.12.2021 
vydáno 5.550,97055 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 128,65899 tis. Kč.  Zůstatek 
k 13.12.2021  činí 9.094,33644 tis. Kč. 
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za listopad a prosinec 2021. 
PRO 6              PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
5. Návrh na pořízení změny Územního plánu – ČEZ fotovoltaika 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny č. 4 Územního plánu Opavy, bod 14, který se 
týká Komárova. Jedná se o změnu Územního plánu, dle které se má nahradit využití plochy 
orná půda na plochu fotovoltaické elektrárny na parcelách č. 952/1, 952/10, 952/11 o výměře 
89082 m2. Na zasedání byli přítomni zástupci ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. a vlastník 
pozemků. 
Po diskusi zastupitelé vyjádřili nesouhlas s návrhem změny Územního plánu. Usnesení  
o návrhu změny Územního plánu nebylo schváleno. 
PRO 4     PROTI 2  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
( proti: ing. D. Kozárková, p. K. Neuwitrh ) 
 



6. Rozpis rozpočtu na rok 2022 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022 v členění na 
běžné výdaje ve výši 6.776,00 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.300,00 tis. Kč. Běžné 
výdaje jsou rozepsány do položek dle skutečnosti k 13.12.2021 a dle plánovaných potřeb 
Městské části Komárov. 
PRO 6     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
7. Kompetence starosty a místostarosty MČ Komárov k hospodaření v r. 2022. 
Jako každoročně je potřeba pro hladké fungování hospodaření MČ schválit kompetence 
starosty a místostarosty k hospodaření s rozpočtem. Jedná se o provádění změn rozpisu 
rozpočtu při převodech v rámci položek rozpočtu.  
Starosta navrhuje schválit kompetence starosty a místostarosty k provádění změn rozpisu 
rozpočtu všech položek dle návrhu rozpočtu v rozsahu do úhrnné výše 30 % celkového 
schváleného rozpočtu pro období 1.1.2022 – 31.12.2022 a pověřit místostarostu 
k administrativním úkonům  v systému Ginis a pravomocí příkazce operace. 
PRO 6     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
8. Dohody o provedení práce – účetní a administrativní služby v r. 2022, vč. elektr. 
zpracování dokumentů, webové stránky v r. 2022 
 
a) Účetní a administrativní služby v r. 2022, vč. eletronického zpracování dokumentů 
Jako každoročně starosta předložil ke schválení dohodu o provedení práce na rok 2022  
na účetní a administrativní služby s Ing. D. Kozárkovou. Součástí schvalovaných služeb je 
oprávnění provádět elektronické zpracování dokumentů v informačních systémech, kde je 
nastaveno ukládání údajů o činnostech a běhu těchto systémů. 
PRO 6    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
b) Webové stránky v r. 2022 
Stejně jako v předchozích letech je potřeba schválit dohodu o provedení práce na správu 
webových stránek městské části, o které se stará Ing. M. Kubesa. Jedná se o správu  
a aktualizaci webových stránek, vkládání na úřední desku a spolupráci s informatiky MMO. 
Zastupitelé navrženou dohodu o provedení práce schvalují. 
PRO 6    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
9. Dohody o provedení práce se členy JSDH Opava – Komárov na r. 2022 
Starosta předložil ke schválení dohody o provedení práce se členy JSDH Komárov na výkon 
činnosti člena JSDH. Částka bude známa po ukončení kalendářního roku 2022 na základě 
počtu  provedených výjezdů a poté předána mzdové účtárně. Jedná se o odměnu za funkci, 
výjezd a školení. 
PRO 6    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
10. Úklid společných prostor v budově Obecního domu v r. 2022 
Úklid společných prostor v budově Obecního domu provádí dodavatelsky paní B. Leifertová, 
která má zájem pokračovat v této činnosti i v roce 2022. 
Zastupitelé schvalují provádění úklidu společných prostor i nadále paní B. Leifertovou. 
PRO 6    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
 
 



11. Smlouva o sdružených  dodávkách elektřiny se společností ČEZ Prodej a.s. 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností 
ČEZ Prodej a.s. na odběrné místo Ostravská parc. č. 377/2 – přípojka k přechodu na ul. 
Ostravská – chodecký poptávkový semafor. 
PRO 6    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
12. Žádosti, stížnosti 
V uplynulém období nebyly podány. 
 
 
13. Informace, připomínky a podněty 
 
A. Tříkrálová sbírka 
Starosta informoval, že na žádost Charity Opava bude umožněn výběr příspěvků na Úřadu 
MČ Komárov a v prodejně Tempo v Komárově. 
 
B. Kontejner na elektroodpad 
Vzhledem k opakovanému poškozování kontejneru na elektroodpad u prodejny Tempo 
v Komárově budou provedena bezpečnostní opatření k zamezení dalšího poškozování 
kontejneru. 
 
 C. Vlečka do areálu bývalého Balakomu  
Starosta předložil zastupitelům k diskuzi informaci společnosti PURUM o odstranění  vlečky 
do bývalého Balakomu. Zastupitelé rozhodli zachovat stávající vlečku v nezměněném stavu.  
 
D. Úřední hodiny od 27.12. do 31.12.2021 
Starosta informoval, že úřední hodiny v době od 27.12. do 31.12.2021 nebudou. 
 
14. Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 31. ledna 2022 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov. 
 
 
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková 
 
Opava-Komárov  17. prosince 2021 
 
Ověřili: 
Ing. Jiří Bittner 
 
Karel Neuwirth 
 
Ing.Lumír Měch - starosta 
 
 
 
 
 



Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městské části Opava
-Komárov konaného dne 13. prosince 2021 v 18.15 hod. v zasedacím sále ÚMČ Komárov

Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Karel Neuwirth, Ing. Drahomíra Kozárková, Ludmila Říčná, Bc. Jiří Kubesa

Omluveni: Mgr. Bc. Milan Trulej, Vladimír Vicherek, Bc. Eva Murová, MVDr. Radka Žůrková, Ing. Michal Kubesa

31. 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 Karel Neuwirth, zapisovatelkou 
Ing. Drahomíra Kozárková.

PRO 6




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0

2. Schválení programu


Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce.

PRO 6




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 6




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


4. Finanční zpráva


Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až prosinec 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. V prosinci 2021 byl rozpočet navýšen o dotaci ze SFDI ve výši 1.275,348 tis. Kč na chodecký poptávkový semafor na ulici Ostravské. Ve výdajích bylo k 13.12.2021 vydáno 5.550,97055 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 128,65899 tis. Kč.  Zůstatek k 13.12.2021  činí 9.094,33644 tis. Kč.

Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za listopad a prosinec 2021.

PRO 6



          PROTI 0

ZDRŽEL 0 
 NEHLASOVAL 0


5. Návrh na pořízení změny Územního plánu – ČEZ fotovoltaika

Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny č. 4 Územního plánu Opavy, bod 14, který se týká Komárova. Jedná se o změnu Územního plánu, dle které se má nahradit využití plochy orná půda na plochu fotovoltaické elektrárny na parcelách č. 952/1, 952/10, 952/11 o výměře 89082 m2. Na zasedání byli přítomni zástupci ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. a vlastník pozemků.

Po diskusi zastupitelé vyjádřili nesouhlas s návrhem změny Územního plánu. Usnesení 
o návrhu změny Územního plánu nebylo schváleno.

PRO 4




PROTI 2

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


( proti: ing. D. Kozárková, p. K. Neuwitrh )

6. Rozpis rozpočtu na rok 2022

Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022 v členění na běžné výdaje ve výši 6.776,00 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.300,00 tis. Kč. Běžné výdaje jsou rozepsány do položek dle skutečnosti k 13.12.2021 a dle plánovaných potřeb Městské části Komárov.


PRO 6




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


7. Kompetence starosty a místostarosty MČ Komárov k hospodaření v r. 2022.


Jako každoročně je potřeba pro hladké fungování hospodaření MČ schválit kompetence starosty a místostarosty k hospodaření s rozpočtem. Jedná se o provádění změn rozpisu rozpočtu při převodech v rámci položek rozpočtu. 


Starosta navrhuje schválit kompetence starosty a místostarosty k provádění změn rozpisu rozpočtu všech položek dle návrhu rozpočtu v rozsahu do úhrnné výše 30 % celkového schváleného rozpočtu pro období 1.1.2022 – 31.12.2022 a pověřit místostarostu k administrativním úkonům  v systému Ginis a pravomocí příkazce operace.


PRO 6




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


8. Dohody o provedení práce – účetní a administrativní služby v r. 2022, vč. elektr. zpracování dokumentů, webové stránky v r. 2022

a) Účetní a administrativní služby v r. 2022, vč. eletronického zpracování dokumentů


Jako každoročně starosta předložil ke schválení dohodu o provedení práce na rok 2022 
na účetní a administrativní služby s Ing. D. Kozárkovou. Součástí schvalovaných služeb je oprávnění provádět elektronické zpracování dokumentů v informačních systémech, kde je nastaveno ukládání údajů o činnostech a běhu těchto systémů.


PRO 6



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


b) Webové stránky v r. 2022

Stejně jako v předchozích letech je potřeba schválit dohodu o provedení práce na správu webových stránek městské části, o které se stará Ing. M. Kubesa. Jedná se o správu 
a aktualizaci webových stránek, vkládání na úřední desku a spolupráci s informatiky MMO.


Zastupitelé navrženou dohodu o provedení práce schvalují.

PRO 6



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


9. Dohody o provedení práce se členy JSDH Opava – Komárov na r. 2022


Starosta předložil ke schválení dohody o provedení práce se členy JSDH Komárov na výkon činnosti člena JSDH. Částka bude známa po ukončení kalendářního roku 2022 na základě počtu  provedených výjezdů a poté předána mzdové účtárně. Jedná se o odměnu za funkci, výjezd a školení.


PRO 6



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


10. Úklid společných prostor v budově Obecního domu v r. 2022

Úklid společných prostor v budově Obecního domu provádí dodavatelsky paní B. Leifertová, která má zájem pokračovat v této činnosti i v roce 2022.


Zastupitelé schvalují provádění úklidu společných prostor i nadále paní B. Leifertovou.


PRO 6



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


11. Smlouva o sdružených  dodávkách elektřiny se společností ČEZ Prodej a.s.

Starosta předložil ke schválení smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností ČEZ Prodej a.s. na odběrné místo Ostravská parc. č. 377/2 – přípojka k přechodu na ul. Ostravská – chodecký poptávkový semafor.

PRO 6



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


12. Žádosti, stížnosti

V uplynulém období nebyly podány.

13. Informace, připomínky a podněty

A. Tříkrálová sbírka

Starosta informoval, že na žádost Charity Opava bude umožněn výběr příspěvků na Úřadu MČ Komárov a v prodejně Tempo v Komárově.

B. Kontejner na elektroodpad

Vzhledem k opakovanému poškozování kontejneru na elektroodpad u prodejny Tempo v Komárově budou provedena bezpečnostní opatření k zamezení dalšího poškozování kontejneru.

 C. Vlečka do areálu bývalého Balakomu 

Starosta předložil zastupitelům k diskuzi informaci společnosti PURUM o odstranění  vlečky do bývalého Balakomu. Zastupitelé rozhodli zachovat stávající vlečku v nezměněném stavu. 

D. Úřední hodiny od 27.12. do 31.12.2021

Starosta informoval, že úřední hodiny v době od 27.12. do 31.12.2021 nebudou.

14. Závěr

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 31. ledna 2022 v 18.15 hod. v zasedacím sále ÚMČ Komárov.

Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková

Opava-Komárov  17. prosince 2021

Ověřili:

Ing. Jiří Bittner


Karel Neuwirth

Ing.Lumír Měch - starosta


