
USNESENÍ Z 17.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 02.04.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J., Vicherek V., Říčná L.,   
                  Ing.Měch T., Bc.Murová E.,Ing.Bittner J.,Dedek R. 
 
Omluveni:  MVDr.Žůrková R. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/17 ZMČ 12 Určení ověřovatel ů zápisu 

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Určuje ověřovateli zápisu Ing.D.Kozárkovou a Ing.T.Měcha a zapisovatelkou  
Ing.D.Kozárkovou. 
  

2/17 ZMČ 12 Schválení programu 
                       K návrhu programu v souladu s pozvánkou byl starostou vznesen návrh na  
                       doplnění programu o bod žádosti ( jako bod č.8 ). Před hlasováním dal  
                       možnost vyjádřit se zastupitelům.  

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Schvaluje program jednání 
 

3/17 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání 
  

4/17 ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 03/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 03/2012 , závěrečný účet 
a zaplacené faktury za uvedené období dle přílohy. 

 
5/17 ZMČ 12 Schválení smluv o poskytnutí ú čelových dotací 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

schvaluje: 
a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Komárov pro SK           

Komárov, na úhradu nákladů spojených s opravou střechy a dále 
s opravou  šaten a sociálního zařízení v přízemí budovy SK ve výši 
100.000,-Kč 

b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Komárov pro  
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ a MŠ Opava-Komárov na 
úhradu nákladů spojených  s činností sdružení ve výši 50.000,- Kč 
 

6/17 ZMČ 12 Schválení  dohody o provedení práce  
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje dohodu o provedení práce na údržbu zelených ploch a keřů dle 
přílohy usnesení. 

 
 

 
 



7/17 ZMČ 12 Poptávkové řízení na akci „Dokon čení sáňkovacího kopce“               
                      Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                      Schvaluje přidělení realizace zakázky „dokončení sáňkovacího kopce“            
                      firmě Rosis s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava, IČ 46576576.  
                      Celková cena prací nepřesáhne částku  105.300,- Kč bez DPH. 
 
8/17 ZMČ 12 Žádosti 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov 

Schvaluje žádost o finanční příspěvek na kulturní akci „Pálení čarodějnic“ ve   
výši 9.000,- Kč, která se uskuteční dne 28.4.2012 

 
 
9/16 ZMČ 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  

Zastupitelstvo městské části Komárov: 
bere na vědomí: 
  
- informaci o termínu přistavení kontejnerů v rámci „Jarního úklidu“ ve dnech   
  13. – 15.4.2012    
- informaci  o termínu divadelního přestavení souboru Šami dne 19.5.2012 v    
  Orlovně             
- informaci o schůzce s náměstkem p.D.Žídkem 
- informaci o aktualizaci strategického plánu SMO a jeho možném   
  připomínkování 
- informaci o roznášce čtvrtletníku Komárek dne 3.4.2012 
- informaci o finančních nákladech souvisejících s realizací multifunkčního   
  hřiště 
- informaci možnostech uspořádání akce pro seniory 

    - informaci o nutnosti opravy osvětlení  v zasedací místnosti Obecního domu 
 
 
10/17 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

 Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
 termín 18. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na středu  
 9. května 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

Ověřili:   Ing.Tomáš Měch        Ing.Drahomíra Kozárková                     
                                  místostarosta                    místostarostka 
 

      
 
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


