
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov, konaného dne 31. ledna 2022 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Karel Neuwirth, Ing. Drahomíra Kozárková, 
Mgr. Milan Trulej, Vladimír Vicherek, MVDr. Radka Žůrková, Ing. Michal Kubesa 
 
Omluveni: Bc. Jiří Kubesa, Bc. Eva Murová, Ludmila Říčná 
 
32. 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. Milan Trulej, zapisovatelkou  
Ing. Drahomíra Kozárková. 
PRO 8     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce, doplněný o body Záměr uznání dubu 
na ul. Na Spojce jako „památný strom“ a Převod pozemku z vlastnictví státu do majetku 
SMO. 
PRO 8     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 8     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až prosinec 2021 a úhradou faktur 
za leden 2022. 
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.  Do 31.12.2021 byl rozpočet upraven na částku 14.551,248 tis. 
Kč. Ve výdajích k 31.12.2021 bylo vydáno 7.278,74628 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 
133,87374 tis. Kč.  Zůstatek k 31.12.2021  činí 7.406,37546 tis. Kč. 
Rozpočet na rok 2022 byl schválen ve výši 8.076,00 tis. Kč, z toho rezerva na kapitálové 
výdaje činí 1.300,00 tis. Kč.  
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za prosinec 2021 a za leden 2022. 
PRO 8              PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
5. Darovací smlouva Charita Opava 
Na minulém zasedání byla přijata dohoda o poskytnutí finančního daru pro Charita Opava  
ve výši 10.000,00 Kč. Nyní je potřeba smlouvu o poskytnutí daru schválit. 
Zastupitelstvo MČ Komárov darovací smlouvu ve výši 10.000,00 Kč pro Charitu Opava 
schvaluje. 
PRO 8     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
 



6. Zpráva o činnosti JSDH Komárov za rok 2021 
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o činnosti JSDH Komárov, kterou předložil velitel 
jednotky Ing. Pavel Kukelka. Zpráva je k nahlédnutí na ÚMČ . Za rok 2021 bylo provedeno 
více zásahů než v minulých letech z důvodů přívalových dešťů, následných povodní a silného 
větru. Z těchto důvodů bylo spotřebováno větší množství pohonných hmot, materiálu, zvláště 
dezinfekčních prostředků. Ve zprávě je upozorněno na zvýšené opotřebení čerpadel a zejména 
hasičského vozidla Tatry 815. 
PRO 8     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
7. Dohoda o provedení práce na psaní kroniky 
Obecní kroniku zpracovává p. M. Šindlář. Za rok 2021 je třeba schválit vyplacení odměny 
k dohodě o provedení práce. Kronikář p. M. Šindlář na schůzce sdělil, že již nebude 
pokračovat ve zpracování obecní kroniky. O práci kronikáře má zájem paní Urbánková. 
Zastupitelé Dohodu o provedení práce na psaní kroniky a vyplacení odměny schvalují. 
PRO 8     PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
8. Záměr uznání dubu na ul. Na Spojce jako “památný strom“ 
Zastupitel p. M. Trulej navrhl, aby dub na ul. Na Spojce byl uznán jako památný strom. Jedná 
se o nejstarší strom v Komárově. Po diskuzi, ve které zazněly podmínky uznání stromu jako 
památný, zastupitelé schválili záměr na vyhlášení dubu na ul. Na Spojce jako památný strom. 
PRO 8    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
9. Převod pozemku z vlastnictví státu do majetku SMO 
Zastupitel p. M. Trulej navrhl zařadit do programu bod Převod pozemku z vlastnictví státu  
do majetku SMO. Jedná se o parcelu č. 85/1, k.ú. Komárov u Opavy, zelená plocha naproti 
hasičárny v Komárově.  
Zastupitelé záměr převodu parcely č. 85/1, k.ú. Komárov u Opavy z vlastnictví státu do 
majetku SMO schvalují. 
PRO 8    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
10. Žádosti, stížnosti 
A. Žádost o povolení hostování lunaparku v době komárovského posvícení 
Jako každoročně p. Pfleger podal žádost o povolení hostování lunaparku v době 
komárovského posvícení v červenci 2022. 
Zastupitelé žádost o povolení hostování lunaparku schvalují. 
PRO 8    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
B. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  
pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2022. 
Zastupitelé žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ schvalují. 
PRO 8    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
  
11. Informace, připomínky a podněty 
 
A. Stav na ul. Potoční 
Starosta informoval o dalších krocích, které směřují ke zlepšení a odstranění hrozeb povodní 
na ul. Potoční. V lednu 2022 došlo k vybagrování a vyčištění koryta potoka na ul Potoční. 
Dne 10.2.2022 proběhne na odboru majetku další schůzka s majitelkou pozemku paní D.P.,  
hlavním architektem a odborem majetku. 



B. Kolaudace a zprovoznění poptávkového semaforu u zastávky MHD Kravařov 
Starosta informoval, že 5.1.2022 byl zkolaudován a zprovozněn poptávkový semafor  
pro chodce přes silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov 
 
 C. Tříkrálová sbírka v Komárově  
V rámci Tříkrálové sbírky, která probíhala v Komárově v omezené míře výběrem do kasiček 
na ÚMČ Komárov a v prodejně Tempo Komárov, bylo vybráno 13.462,00 Kč. 
 
D. Informace k postupu prací v rámci výstavby kanalizace v Komárově 
Starosta seznámil zastupitele s plánovaným postupem prací v rámci výstavby kanalizace 
v Komárově. V případě potřeby je zajištěn další  projektant, který bude zpracovávat projekty 
domovních přípojek vč. stavebního povolení pro vlastníky nemovitostí. 
 
12. Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 14. března 2022 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov. 
 
 
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková 
 
Opava-Komárov  5. února 2022 
 
Ověřili: 
Ing. Jiří Bittner 
 
Mgr. Milan Trulej 
 
Ing. Lumír Měch - starosta 
 
 
 
 
 



Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Opava
-Komárov, konaného dne 31. ledna 2022 v 18.15 hod. v zasedacím sále ÚMČ Komárov

Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Karel Neuwirth, Ing. Drahomíra Kozárková, Mgr. Milan Trulej, Vladimír Vicherek, MVDr. Radka Žůrková, Ing. Michal Kubesa

Omluveni: Bc. Jiří Kubesa, Bc. Eva Murová, Ludmila Říčná

32. 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. Milan Trulej, zapisovatelkou 
Ing. Drahomíra Kozárková.

PRO 8




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0

2. Schválení programu


Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce, doplněný o body Záměr uznání dubu na ul. Na Spojce jako „památný strom“ a Převod pozemku z vlastnictví státu do majetku SMO.

PRO 8




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 8




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


4. Finanční zpráva


Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až prosinec 2021 a úhradou faktur za leden 2022.

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.  Do 31.12.2021 byl rozpočet upraven na částku 14.551,248 tis. Kč. Ve výdajích k 31.12.2021 bylo vydáno 7.278,74628 tis. Kč. Do příjmů bylo vybráno 133,87374 tis. Kč.  Zůstatek k 31.12.2021  činí 7.406,37546 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 byl schválen ve výši 8.076,00 tis. Kč, z toho rezerva na kapitálové výdaje činí 1.300,00 tis. Kč. 


Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za prosinec 2021 a za leden 2022.

PRO 8



          PROTI 0

ZDRŽEL 0 
 NEHLASOVAL 0


5. Darovací smlouva Charita Opava

Na minulém zasedání byla přijata dohoda o poskytnutí finančního daru pro Charita Opava 
ve výši 10.000,00 Kč. Nyní je potřeba smlouvu o poskytnutí daru schválit.


Zastupitelstvo MČ Komárov darovací smlouvu ve výši 10.000,00 Kč pro Charitu Opava schvaluje.


PRO 8




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


6. Zpráva o činnosti JSDH Komárov za rok 2021

Starosta seznámil zastupitele se zprávou o činnosti JSDH Komárov, kterou předložil velitel jednotky Ing. Pavel Kukelka. Zpráva je k nahlédnutí na ÚMČ . Za rok 2021 bylo provedeno více zásahů než v minulých letech z důvodů přívalových dešťů, následných povodní a silného větru. Z těchto důvodů bylo spotřebováno větší množství pohonných hmot, materiálu, zvláště dezinfekčních prostředků. Ve zprávě je upozorněno na zvýšené opotřebení čerpadel a zejména hasičského vozidla Tatry 815.

PRO 8




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


7. Dohoda o provedení práce na psaní kroniky

Obecní kroniku zpracovává p. M. Šindlář. Za rok 2021 je třeba schválit vyplacení odměny k dohodě o provedení práce. Kronikář p. M. Šindlář na schůzce sdělil, že již nebude pokračovat ve zpracování obecní kroniky. O práci kronikáře má zájem paní Urbánková.


Zastupitelé Dohodu o provedení práce na psaní kroniky a vyplacení odměny schvalují.

PRO 8




PROTI 0

ZDRŽEL 0 
NEHLASOVAL 0


8. Záměr uznání dubu na ul. Na Spojce jako “památný strom“

Zastupitel p. M. Trulej navrhl, aby dub na ul. Na Spojce byl uznán jako památný strom. Jedná se o nejstarší strom v Komárově. Po diskuzi, ve které zazněly podmínky uznání stromu jako památný, zastupitelé schválili záměr na vyhlášení dubu na ul. Na Spojce jako památný strom.

PRO 8



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


9. Převod pozemku z vlastnictví státu do majetku SMO

Zastupitel p. M. Trulej navrhl zařadit do programu bod Převod pozemku z vlastnictví státu 
do majetku SMO. Jedná se o parcelu č. 85/1, k.ú. Komárov u Opavy, zelená plocha naproti hasičárny v Komárově. 


Zastupitelé záměr převodu parcely č. 85/1, k.ú. Komárov u Opavy z vlastnictví státu do majetku SMO schvalují.


PRO 8



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


10. Žádosti, stížnosti

A. Žádost o povolení hostování lunaparku v době komárovského posvícení


Jako každoročně p. Pfleger podal žádost o povolení hostování lunaparku v době komárovského posvícení v červenci 2022.

Zastupitelé žádost o povolení hostování lunaparku schvalují.


PRO 8



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


B. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“


Starosta seznámil zastupitele se žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2022.


Zastupitelé žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ schvalují.


PRO 8



PROTI 0

ZDRŽEL 0 

NEHLASOVAL 0


11. Informace, připomínky a podněty

A. Stav na ul. Potoční

Starosta informoval o dalších krocích, které směřují ke zlepšení a odstranění hrozeb povodní na ul. Potoční. V lednu 2022 došlo k vybagrování a vyčištění koryta potoka na ul Potoční. Dne 10.2.2022 proběhne na odboru majetku další schůzka s majitelkou pozemku paní D.P., 
hlavním architektem a odborem majetku.

B. Kolaudace a zprovoznění poptávkového semaforu u zastávky MHD Kravařov

Starosta informoval, že 5.1.2022 byl zkolaudován a zprovozněn poptávkový semafor 
pro chodce přes silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov

 C. Tříkrálová sbírka v Komárově 

V rámci Tříkrálové sbírky, která probíhala v Komárově v omezené míře výběrem do kasiček na ÚMČ Komárov a v prodejně Tempo Komárov, bylo vybráno 13.462,00 Kč.

D. Informace k postupu prací v rámci výstavby kanalizace v Komárově

Starosta seznámil zastupitele s plánovaným postupem prací v rámci výstavby kanalizace v Komárově. V případě potřeby je zajištěn další  projektant, který bude zpracovávat projekty domovních přípojek vč. stavebního povolení pro vlastníky nemovitostí.

12. Závěr

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 14. března 2022 v 18.15 hod. v zasedacím sále ÚMČ Komárov.

Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková

Opava-Komárov  5. února 2022

Ověřili:

Ing. Jiří Bittner


Mgr. Milan Trulej

Ing. Lumír Měch - starosta


