
USNESENÍ Z 19.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 04.06.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J., Vicherek V., Říčná L.,   
                  Ing.Měch T., Bc.Murová E., Dedek R. , Ing.J.Bittner 
 
Omluveni:  MVDr.Žůrková R. 
Nepřítomni: x 
Přítomno: 10 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
1/19 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. 
  

2/19 ZMČ 12 Schválení programu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje program jednání 
 

3/19 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/19 ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 05/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 05/2012 a zaplacené 
faktury za uvedené období. 
 

5/19 ZMČ 12 Žádosti, smlouvy  
                        Zastupitelstvo městské části  Komárov: 
                        Schvaluje Dohodu o provedení práce na ozvučení akce „Den dětí“ s 
                        p. Radimem Steinwirtem dle přílohy usnesení. 
 
 
6/19 ZMČ 12 Žádosti 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov : 
                       schvaluje 

a) Žádost MMO odboru dopravy o znovu udělení licence k provozování 
veřejné linkové osobní městské autobusové dopravy na linkách: 

                             905222 ,905214 , 905211 
b) Žádost o vyjádření k místním komunikacím a veřejnému prostranství, 

podanou fi Profiprojekt s.r.o. a souhlasí s výstavbou nové podzemní el. 
přípojky nízkého napětí na parc. č. 37, 38/1 k.ú. Komárov u Opavy   

           
                      bere na vědomí 
                      Žádost p.P.Zavadila a p. J.Krause o využití pozemku okolo sáňkovacího   
                      kopce pro provozování dráhy pro terénní motocykly , čtyřkolky a bicross.  
 
 
 



7/19 ZMČ 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
bere na vědomí: 
  
- informaci o soutěži jednotek SDH „O pohár primátora města   
  Opavy“ , kde naše jednotka obsadila 3.místo   
- informaci  o schůzce na Magistrátu města Opavy k řešení problému  
  s vodou při přívalových deštích na  ul.Potoční    
- informaci o přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2012 v době od 8.00 do   
  16.00 hod.  
- informaci o hostování kolotočových atrakcí v době posvícení (1.7.2012)        
- informaci o uzávěrce Komárka dne 18.6.2012  
- informaci o Závěru zjišťovacího řízení záměru „Porovnání variant průchodu  
  silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ 

                         - informaci potřebě sekání tréninkového hřiště 
 
 
 8/19 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 20. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí   
  9. července 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
               
 
 
       

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

      
 
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 
 


