
USNESENÍ Z 31.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 01.07.2013 

 
 
Přítomni: : Ing. Bittner J., Ing. Měch L.,  Ing. Kozárková D., Říčná L., MVDr. Žůrková R.,                 
                  Bc. E. Murová, R. Dedek 
 
 
Omluveni: Kukelka K., Ing. Měch T., Tůma J., Vicherek V. 
, 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 7 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/31 ZMČ 13 Určení ověřovatel ů zápisu 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Určuje ověřovateli zápisu Ing.D.Kozárkovou a Ing. J.Bittnera a zapisovatelkou  
Ing.D.Kozárkovou. 
  

2/31 ZMČ 13 Schválení programu 
Starosta navrhl doplnit program uvedený v pozvánce o následující body: 
 - Závěrečný účet za r.  2012 

                        - Vyúčtování energií a služeb nájemcům 
                        - Volba členů výběrové komise 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje doplněný program jednání. 
 

3/31 ZMČ 13 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/31 ZMČ 13 Finanční zpráva o hospoda ření  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-06/2013 dle přílohy a 
zaplacené faktury . 

 
5/31 ZMČ 13 Smlouva o poskytnutí ú čelové dotace Orel jednot ě Opava - Komárov  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Orel jednotě Opava – 
Komárov k úhradě nákladů spojených s opravou a údržbou budovy č.p.150, 
k úhradě nákladů spojených s vybavením kuchyně nádobím a úpravou 
zařízení venkovního areálu ve výši 150.000,- Kč.  

 
6/31 ZMČ 13 Schválení osobního p říplatku zam ěstnanc ům 
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                       Schvaluje přiznání osobního příplatku p. Josefu Lášovi ve výši 1.000,- Kč a  
                       p. Davidu Holušovi ve výši 1.000,- Kč s platností od 1.7.2013, dle přílohy. 

                      
7/31 ZMČ 13 Závěrečný účet za rok 2012 
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje Závěrečný účet hospodaření za rok 2012. 
 



 
8/31 ZMČ 13 Vyúčtování energií a služeb nájemc ům  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje vyúčtování energií a služeb nájemcům za r. 2004- 2012 zpracované 
odborem majetku MMO. 
 
 

9/31 ZMČ 13 Stanovisko k návrhu paní Pavlíkové, týkající se cyk lostezky  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Doporučuje přistoupit na požadavky paní Lydie Pavlíkové, uváděné v dopise 
ze dne 14.6.2013. 
 

10/31 ZMČ 13 Volba členů výběrové komise  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje výběrovou komisi , která zajistí výběrové řízení na „Úpravu 
zpevněné plochy za hasičskou zbrojnicí“ dle předloženého návrhu ve složení: 
Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Vladimír Vicherek, Radim Dedek, Bc. Eva 
Murová 

 
11/31 ZMČ 13 Žádosti, stížnosti  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

a) Bere na vědomí žádost Ing. Miroslava Konečného o opravu obrubníků na 
ulici Podvihovské a pověřuje starostu zjištěním vlastnictví předmětných 
chodníků 

b) bere na vědomí žádost manželů Macoškových o vyčištění a údržbu potoku 
na ul. Potoční a pověřuje starostu zajištěním těchto prací. 

 
12/31 ZMČ 13 Informace, p řipomínky a podn ěty  

 Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí:  
- informaci o proběhlých záplavách v Komárově dne  11.6.2013  
- informaci o zajištění nápravy neudržovaných pozemků v k.ú. Komárov u  
  Opavy    

                         - informaci o zajištění akce „Komárovské posvícení“ dne 5.7.2013  
                         - informaci o účasti na jednání vedení SMO 

- informaci o vyjádření ke zjišťovacímu řízení „Středisko nakládání s odpady,  
  Purum s.r.o., Opava – Komárov“ 
- informaci o projektové přípravě hřiště u školy 
 

 
  13/31 ZMČ 13 Závěr - stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví termín 32. zasedání     
  na pondělí  dne 2. září 2013 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního  
  domu. 
 

 
 
       

Ověřili:   Ing.Drahomíra Kozárková          Ing.Jiří Bittner 
                místostarostka                   zastupitel 
 

      
     Ing.Lumír Měch   

        Starosta MČ                 
 
 


