
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov konaného dne 8. března 2021 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále Obecního domu v Opavě-Komárově 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner,  Mgr. Bc. Milan Trulej,  Karel Neuwirth,   
 Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková,  
 
Omluveni: Ing. Drahomíra Kozárková, Ludmila Říčná,  Bc. Eva Murová, Vladimír Vicherek  
 
25. zasedání ZMČ řídil starosta Ing. Lumír Měch. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části, konaného dne 8.3.2021 byli 
ustaveni Ing. Jiří Bittner a Mgr. Bc. Milan Trulej a zapisovatelkou  
MVDr. Radka Žůrková. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schvalován program uvedený v pozvánce. 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 25. zasedání Zastupitelstva městské části Opava-
Komárov. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
3. Kontrola usnesení 
Byla provedena kontrola usnesení z ustavujícího zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za únor 2021 a  s úhradou faktur za 
uvedené období. 
Zastupitelstvo schvaluje finanční zprávu. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
5. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Orel Jednota Opava-Komárov 
Na minulém zasedání byla schválena žádost Orel Jednota Opava-Komárov ve výši 120 tis. Kč 
na provoz, opravy a údržbu budovy Orlovny. Na dnešním zasedání je třeba schválit smlouvu, 
která prošla kontrolou ze strany magistrátu. Zastupitelé Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace schvalují.  
PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
6. Snížení nájemného v městských prostorách MČ Komárov v souvislosti s COVID-19 
RSMO doporučila poskytnout slevu na nájemném ve výši 100% v městských prostorách těm, 
kteří nemohli svou činnost vykonávat na základě vládních opatření. V MČ Komárov nemohla 
pracovat kadeřnice. 



Zastupitelstvo MČ Komárov schvaluje slevu nájemného ve výši 100% vč. prominutí všech 
sankcí za prodlení s úhradou nájemného za uvedené období s kadeřnicí paní B. L., a to  
od 1.1.2021  do 31.3.2021. 
PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
7. Dohody o provedení práce 
A. Uzamykání multifunkčního hřiště 
V roce 2021 bude provoz multifunkčního hřiště od 15.4.2021 do 31.10.2021. Jako každoročně 
je sjednána dohoda o provedení práce na každodenní uzamykání hřiště s paní L.Ř. za stejných 
platových podmínek. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
B. Údržba zelených ploch 
Jako v předchozích letech se jedná o uzavření dohody o provedení práce na údržbu keřů  
a zelených ploch kolem bytovky za poštou.  
Zastupitelé dohodu o provedení práce na údržbu zeleně s panem J. S. schvalují. 
PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
C. Psaní obecní kroniky 
Kroniku MČ Komárov dlouhodobě zpracovává p. M. Š., který je ochoten pokračovat v tomto 
úkolu za stejných podmínek jako doposud. 
Zastupitelé dohodu o provedení práce na psaní obecní kroniky schvalují dle přílohy usnesení. 
PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL 0   NEHLASOVAL 0 
 
 
8. Žádosti, stížnosti 
Za období od posledního zasedání nebyly podány žádné stížnosti nebo žádosti. 
  
 
9. Informace, připomínky a podněty 
A. Zřízení urnových míst na místním hřbitově 
Starosta informoval zastupitele o požadavcích ze strany občanů na zřízení urnových míst na 
místním hřbitově. Starosta projednal požadavek se správou hřbitovů a bylo domluveno zřízení 
těchto míst v místě bývalých dětských hrobů. Místa budou pronajímána správou hřitovů. 
 
B. Havárie kanalizace na ulici Kravařovské 
Starosta informoval zastupitele  o havárii kanalizace na ulici Kravařovské, před domem č. 3. 
Havárii se podařilo odstranit do dvou dnů. Překop přes komunikaci bude následně 
zaasfaltován. 
 
C . Sčítání lidu 
Starosta informoval o sčítání lidu, které proběhne ve dnech 26.3. – 27.3.2021. Sčítaní v tomto 
termínu proběhne v elektronické podobě. Kdo se nesečte online má zákonnou povinnost 
vyplnit od 17.4. do 11.5.2021 listinný formulář prostřednictvím sčítacích komisařů. 
 
D. Výtěžek Tříkrálové sbírky 
Výtěžek  Tříkrálové sbírky v roce 2021 v Komárově, omezené pandemickou situací činil 
18.763,- Kč. Jedné se pouze o výtěžek z pokladniček, bez částek zaslaných bezhotovostně. 
 
 



E. Výměna dopravního značení 
Starosta informoval o nutnosti výměny dopravního značení na ostrůvku s přechodem na ulici 
Ostravské, které je v majetku městské části. Na špatný stav upozornil inspekční orgán. 
 
F. Uzavření silnice I/11 ve dnech 12.4. – 16.4.2021 
Ze strany Správy železnic jsme byli informování o plánované opravě železničního přejezdu 
v Komárově ve dnech 12.4. – 16.4.2021. Z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce silnice 
v místě přejezdu. Objízdná trasa povede přes Štítinu, Kravaře, Velké a Malé Hoštice. Průjezd 
stavbou budou mít povoleny pouze autobusy. 
 
G. Jarní úklid 
Jarní úklid v Komárově proběhne ve dnech 9.4. – 12.4.2021. Na určená místa bude 
rozmístěno 7 kontejnerů. 
 
Podněty občanů:  
Pan. D.B. podal podnět k ořezu bříz v lokalitě na Spojce z důvodů stínění bytu. Podnět bude 
projednán. 
 
10  Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov. 
 
 
 
Zapsala: MVDr. Radka Žůrková 
 
Opava-Komárov:  8. března 2021 
 
 
 
Ověřili: 
 
Ing. Jiří Bittner 
 
Mgr. Bc. Milan Trulej 
 
Ing. Lumír Měch - starosta 
 
 
 
 
 


