
Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov, konaného dne 14. března 2022 v 18.15 hod. 
v zasedacím sále Obecního domu v Opavě-Komárově 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner,  Mgr. Bc. Milan Trulej,  Karel Neuwirth,   
Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková, Ludmila Říčná,  Bc. Eva Murová, Vladimír 
Vicherek, ing. Michal Kubesa  
 
Omluveni: Ing. Drahomíra Kozárková  
 
33. zasedání ZMČ řídil starosta Ing. Lumír Měch. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části, konaného dne 14.3.2022 byli 
ustaveni Ing. Jiří Bittner a Bc. Eva Murová a zapisovatelkou Ludmila Říčná 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schvalován program uvedený v pozvánce. 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 33. zasedání Zastupitelstva městské části Opava-
Komárov. 
PRO 10   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
3. Kontrola usnesení 
Byla provedena kontrola usnesení z ustavujícího zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení. 
PRO 10   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za 01-02/2022 a  s úhradou faktur za 
uvedené období. 
Zastupitelstvo schvaluje finanční zprávu. 
PRO 10   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
5. Finanční příspěvek z rozpočtu MČ Opava-Komárov na akci „ZŠ Komárov – 
rekonstrukce (vč. vestavby)  
Před zahájením rekonstrukce školy byla  dohodnuta spoluúčast z rozpočtu MČ Komárov na 
této investiční akci ve výši 2.mil. Kč ( vícepráce, vybavení). Finanční prostředky se převedou 
na účet odboru investic SMO. 
Zastupitelé finanční příspěvek schvalují.  
PRO 10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
6. Rekonstrukce střechy garáže hasičárny (havarijní stav) 
Zatéká přes střechu do garáže hasičárny. Několikrát se provizorně opravovala. Zatékání se 
opakuje. Rozhodlo se o celkové rekonstrukci současně se zateplením. Byl naceněn materiál a 
práce a vybrán zhotovitel. 



Zastupitelé schvalují zakoupení materiálu na rekonstrukci střechy garáže hasičárny z rozpočtu 
MČ Komárov ve výši 305.170,- Kč dle nabídky firmy X-Roof s.r.o.. Krnovská 38/58, Opava, 
IČ 04925378 a zhotovitele fi Martin Vašek, Příkopní 10, Bolatice, IČ 08365946 za cenu 
117.100,- Kč. 
PRO 10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
7. Oprava chodníku a plochy pro parkování v lokalitě Na Spojce č. 9 
Jedná se o rekonstrukce parkování plochy ( její rozšíření) a opravu chodníku k domu č.9 ul. 
Na Spojce. V loňské  roce se vybudovala nová plocha pro kontejnery, aby bylo možno 
pokračovat v těchto navazujících pracích.  
Zastupitele schvalují opravu chodníku a plochy pro parkování v lokalitě Na Spojce č.9 firmou  
HKS stavební s.r.o. IČ 06941630 dle jejich cenové nabídky.  
PRO 10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
8. Určení počtu zastupitelů MČ Komárov pro volební období 2022 - 2026 
V současné době  má Zastupitelstvo městské části Opava – Komárov 11 členů. Bylo navrženo 
snížení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 na počet 9.  
Zastupitele stanoví s souladu s § 67a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet zastupitelů 
městské části Opava-Komárov pro volební období 2022-2026 na 9 členů.  
PRO 7  PROTI 3  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
9. Dohody o provedení práce 
A. Uzamykání multifunkčního hřiště 
V roce 2022 bude provoz multifunkčního hřiště od 15.4.2022 do 31.10.2022. Jako každoročně 
je sjednána dohoda o provedení práce na každodenní uzamykání hřiště s paní L.Ř.. 
Zastupitelé dohodu o provedení práce s paní L. Ř. schvalují 
PRO 10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
B. Údržba zelených ploch 
Jako v předchozích letech se jedná o uzavření dohody o provedení práce na údržbu keřů  
a zelených ploch kolem bytovky za poštou.  
Zastupitelé dohodu o provedení práce na údržbu zeleně s panem J. S. schvalují. 
PRO 10   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
C. Údržba zeleně 
Dohoda s pí. E.O., Jedná se o údržbu především záhonů ( pomník, parčík u školy, záhony na 
cestě ke hřbitovu, atd).  
Odměna je stanovena podle  počtu skutečně odpracovaných  hodin.  
Zastupitelé dohodu o provedení práce s paní E.O. schvalují. 
PRO 10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
10. Žádosti, stížnosti 
Žádost  Orel jednota Opava - Komárov o dotaci. 
Zástupce Orel jednota Opava-Komárov předložil žádost o účelovou dotaci na provoz, opravy  
a údržbu budovy Orlovny, technických zařízení budovy a přilehlého venkovního areálu. 
Zastupitelé žádost podpořili a dotaci schválili. 
PRO10  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 



11. Informace, připomínky a podněty 
A. Jarní úklid ve dnech 1.- 3.dubna 2022 
Starosta informoval zastupitele o přistavení kontejnerů v rámci „Jarního úklidu“ ve dnech      
1.-3.dubna 2022 na obvyklých místech. Bude přistaveno celkem 7 kontejnerů na zelený 
odpad. 
 
B. Poděkování p. Miroslavu Šindlářovi za činnost kronikáře 
Starosta informoval zastupitele  o změně obecního kronikáře a vyslovil poděkování p. 
Miroslavu Šindlářovi za jeho dlouholetou činnost. 
 
C .Podmínky převodu plochy před hasičárnou z majetku státu do majetku SMO 
Starosta informoval zastupitele o podmínkách převodu pozemku před hasičárnou do majetku 
statutárního města Opavy. Bezúplatný převod není možný. 
 
D. Dopravní značení 
Starosta informoval o připravovaném  umístění zrcadla na ul. Požárnické ( výjezd 
z Ranašovce ) a změně užívání z chodníku na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty na ul. 
Ostravské od ul. Na Vrchovině po firmu Ceskom a od ul. U Tratě po ul. Na Dolině. Po nabytí 
právní moci rozhodnutí odboru dopravy budou zrcadlo a dopravní značení instalovány. 
 
E. Plán kulturních akcích do konce volebního období  
Vzhledem k rozvolnění v souvislosti s nemocí Covid -19 vyzval starosta předsedu kulturního 
a sportovního výboru a zastupitele k předložení návrhu plánu akcí do konce tohoto volebního 
období. 
 
 
12  Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 25. 4. 2022 v 18.15 hod. v zasedacím sále 
ÚMČ Komárov. 
 
 
 
Zapsala: Ludmila Říčná 
 
Opava-Komárov:  14. března 2022 
 
 
 
Ověřili: 
 
Ing. Jiří Bittner 
 
Bc. Eva Murová 
 
Ing. Lumír Měch - starosta 
 
 
 
 
 


