
USNESENÍ Z 23.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTSKÉ  
ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV ZE DNE 05.11.2012 

 
 
Přítomni: : Ing.Kozárková D.,  Kukelka K., Ing. Měch L.,   Tůma J.,  Říčná L.,   
                  Dedek R. , Ing. J. Bittner,  MVDr. Žůrková R., Ing. Měch T., Bc. Murová E.,  
                  Vicherek V. 
 
Omluveni:   
Přítomno: 11 členů ZMČ – zasedání je schopno se usnášet 
 
 
 
1/23 ZMČ 12 Určení ověřovatel ů zápisu 

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

2/23 ZMČ 12 Schválení programu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje program jednání 
 

3/23 ZMČ 12 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo městské části Komárov: 
Bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání. 
  

4/23 ZMČ 12 Finanční zpráva o hospoda ření za 01-10/2012 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje finanční zprávu o hospodaření za období 01-10/2012 a zaplacené 
faktury za uvedené období. 

 
5/23 ZMČ 12 Odměny zam ěstnanc ům 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 

Schvaluje mimořádné odměny zaměstnancům ÚMČ Komárov dle přílohy  
tohoto usnesení . 

 
6/23 ZMČ 12 Žádosti, stížnosti 

Zastupitelstvo městské části Komárov : 
                       Bere na vědomí skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti či stížnosti  
                       k projednání v zastupitelstvu. 
 
 
7/23 ZMČ 12 Nákup váno čního osv ětlení      
                       Zastupitelstvo městské části  Komárov: 

Schvaluje dodání vánočního osvětlení firmou JKV Opava s.r.o., Sadová 
113/100, Opava, dle nabídkové varianty č.2. 

 
              
8/23 ZMČ 12  Kontejnerová stání 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                       Schvaluje provedení zpevněných ploch pro kontejnerová stání v parčíku u  
                       školy a na ul. Kravařovské 



 
9/23 ZMČ 12 Orlovna – zajišt ění provozu 
                       Zastupitelstvo městské části Komárov: 
                       Bere na vědomí informaci o problémech souvisejících s přerušením dodávky  
                       plynu  v místní Orlovně z důvodů nedoplatku a dále se bude touto vážnou  
                       situací zabývat.  
 
10/23 ZMČ 12 Informace, p řipomínky a podn ěty  
                       Zastupitelstvo městské části Komárov bere na vědomí: 
                          

- informaci o zastavení posuzovacího procesu oznamovatele společnosti   
  PURUM s.r.o.  
- informaci  návrhu OZV o místním poplatku za provoz systému  
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
  komunálních odpadů 

                         - informaci o svěcení kapličky na Kylešovské osadě dne 10.11.2012                       
- informaci o akci pro děti „ S lampiónem za strašidly “  
- informaci o požadavku na další dovoz štěrku na místní hřbitov 
- informaci o přípravě územního řízení k cyklostezce 

 
11/23 ZMČ 12  Stanovení  termínu  p říštího zasedání  ZM Č Komárov   

  Zastupitelstvo městské části Komárov stanoví 
  termín 24. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov na pondělí   
  3. prosince 2012 v 18.15 hod v zasedacím sále Obecního domu. 
 

 
 
 
       

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

      
 
 

     Ing.Lumír Měch   
                          Starosta MČ 

 
 


