
USNESENÍ Z 32.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 02.09.2013 

 
 
Přítomni: : Ing. Bittner J., Ing. Měch L.,  Říčná L., MVDr. Žůrková R.,  Bc. E. Murová, 
                  R. Dedek,  Kukelka K., Ing. Měch T., Tůma J., Vicherek V. 
 
Omluveni:  Ing. Kozárková D. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/32 ZMČ 13 Určení ověřovatel ů zápisu 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Určuje ověřovateli zápisu Ing. J. Bittnera a Ing. T. Měcha a zapisovatelkou 
L. Říčnou. 
  

2/32 ZMČ 13 Schválení programu 
Starosta navrhl doplnit program uvedený v pozvánce o následující bod: 
 - Stanovisko k návrhům OZV 

                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje doplněný program jednání. 
 

3/32 ZMČ 13 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/32 ZMČ 13 Finanční zpráva o hospoda ření  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-08/2013 dle přílohy a 
zaplacené faktury . 

 
5/32 ZMČ 13 Smlouva o výp ůjčce pozemk ů se SK Komárov  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Odročuje schválení smlouvy o výpůjčce pozemků se SK Komárov.  
 
6/32 ZMČ 13 Prodloužení pracovní smlouvy p. Josefa Láše  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                       Schvaluje prodloužení pracovní smlouvy p. Josefu Lášovi na dobu neurčitou  
                       s účinností od 1.11.2013. 
                        
7/32 ZMČ 13 Stanovisko k návrh ům  obecn ě závazných vyhlášek 

a) OZV o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her, loterií                            
     a jiných  podobných her zakázáno 
b) OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu 

                        Zastupitelstvo MČ Komárov nemá připomínky k výše uvedeným návrhům            
                        obecně závazných vyhlášek. 
 

 
 
 



 
 8/32 ZMČ 13 Žádosti, stížnosti  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

a) Schvaluje žádost SK Komárov ze dne 16.7.2013 o pronájem pozemků 
formou výpůjčky 

b) Schvaluje žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Komárov 
na zajištění kulturního setkání s Chrámovým pěveckým sborem z polských 
Trzebieszowic ve výši 10.000,- Kč 

 
9/32 ZMČ 13 Informace, p řipomínky a podn ěty  

 Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí:  
- informaci o pronájmu plochy pro zastávku MHD na ul. Podvihovské    
- informaci o vyvěšení veřejné vyhlášky – Změna č. 13 Územního plánu  
  města Opavy    

                         - informaci o nabídce právních služeb týkajících se možnosti osamostatnění  
                           městské části  
                         - informaci o vydání Komárka jako dvojčíslo začátkem prosince 2013 

- informaci o předběžné distribuci kompostérů začátkem října 2013  
- informaci o přednášce pro seniory na téma prevence a prodejní  akce 
  dne  1.10.2013 

                         - informaci o připravovaných podzimních kulturních a sportovních akcích  
 
 
  10/32 ZMČ 13 Závěr - stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví termín 33. zasedání     
  na pondělí  dne 7. října 2013 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního  
  domu. 
 
 
 
 
 

 
 
      Ověřili:           Ing.Jiří Bittner                                   Ing. Tomáš Měch 

                místostarosta       zastupitel 
      
    
 
                                                    Ing.Lumír Měch   

        Starosta MČ                 
 
 


