
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
ZASTUPITELSTVO 
MĚSTSKÉ ČÁSTI KOMÁROV  

U S N E S E N Í  
z 22. zasedání Zastupitelstva městské části Komárov, 

konaného dne 23.11.2020 od 18:15 hodin 
v zasedací místnosti Obecního domu, ul. Podvihovská 156/16, Opava - Komárov 

 
 

1/22 ZMČ 20 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Zastupitelstvo městské části Komárov 

1. volí 
 ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 23. 11. 2020 

a) paní  Evu Murovou, Bc. 
b) pana Jiřího Bittnera, Ing. 
zapisovatele Drahomíru Kozárkovou , Ing. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 

2/22 ZMČ 20 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části 

Zastupitelstvo městské části Komárov 

1. schvaluje 
 program jednání 22. zasedání Zastupitelstva městské části Opava-Komárov 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 

3/22 ZMČ 20 Kontrola usnesení 

Zastupitelstvo městské části Komárov 

1. bere na vědomí 
 provedenou kontrolu usnesení minulého zasedání 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 

4/22 ZMČ 20 Finanční zpráva o hospodaření 

Zastupitelstvo městské části Komárov 

1. schvaluje 
 finanční zprávu o hospodaření za období  10+11/2020 dle přílohy a zaplacené faktury za uvedené 

období 
 
 



 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 
 

5/22 ZMČ 20 
 
Smlouva o zimní údržbě s Technickými službami Opava s.r.o.   

Zastupitelstvo městské části 

1. schvaluje 
 smlouvu o výkonech prací při zajištění zimní údržby komunikací v zimním období 2020/2021, 

(MMOPP00F6TO2) mezi Statutárním městem Opava,   se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ: 00300535, jednající Městskou částí Opava- Komárov, zastoupenou ing. Lumírem Měchem, 
starostou MČ a Technickými službami Opava s.r.o., Těšínská 2057/1, 746 01 Opava, zastoupena 
ing. Janem Hazuchou, jednatelem  společnosti. 
.      

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 
 

6/22 ZMČ 20 OZV Statut statutárního města Opavy – změna 

Zastupitelstvo městské části 

1. schvaluje 
 návrh OZV, kterou se mění OZV č.4/2015, Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně 

závazných vyhlášek č. 3/2016, č. 4/2017, č. 5/2018 č. 8/20018 a č. 2/2019, kdy se rozpočet městské 
části snižuje pro rok 2021 o 5%. 
  

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 
 

7/22 ZMČ 20 Dohoda o provedení práce      

Zastupitelstvo městské části 

1. schvaluje 
 Dohodu o provedení práce na údržbu aleje javorů na ulici Podvihovské v Komárově  s p. J.S. dle 

přílohy usnesení.. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 
 

8/22 ZMČ 20 Realizace protipovodňových opatření na ul. Podvihovské     

Zastupitelstvo městské části 

1. schvaluje 
 dodavatele pro realizaci protipovodňových opatření na ul. Podvihovské, a to firmu Michal Tomšík, 

Pustý Mlýn č.264, Brumovice, IČ:74479679. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
 
 



 
 

9/22 ZMČ 20 Žádosti, stížnosti  

Nebyly podány. 
 

 
 
 

10/22 ZMČ 20 Informace, připomínky a podněty  

Zastupitelstvo městské části 

1. bere na vědomí 
 - informaci o poptávkovém přechodu pro chodce – zpracování žádosti o dotaci ze SFDI 

- informaci o podnětu p. J. N., ul. U Tratě – problémy s odvodněním otočné plochy -
postoupeno Technickým službám Opava s.r.o. 

- informaci o špatném stavu střechy na budově Obecního domu  
- informaci o Tříkrálové sbírce – neproběhne tradiční koledování v souvislostí s pandemií 

koronaviru, příspěvky je možno zasílat na účet, který je zveřejněn na stránkách obce 
- informaci o opravě kamenné zídky na ul. Podvihovské 
- informaci o zavedení poplatku za komunální odpad pro děti do 3 do 18 let od 1.1.2021 ve výši 

300,- Kč  
- informaci o nutnosti zrušení vánočního koncertu a jarmarku v důsledku vládních optaření 
 
 
Občané – tento bod byl předřazen před  bod  3/22 Kontrola usnesení 
Zasedání ZMČ Komárov dne 23.11.2020 navštívili občané z ulice Potoční se žádostí řešit povodně 
na ulici Potoční, které se pravidelně opakují, naposledy v polovině října 2020. Při povodních dochází 
k zatopení sklepů, zahrad, dvorů a vstupních prostor do domů. Vybavení  
ze zatopených prostor se musí zlikvidovat, provést vysušení, které je nákladné a zatopené prostory 
nechat opravit. Sjednání pojistky v této lokalitě je velmi obtížné a velmi drahé. 
Starosta občany seznámil s kroky, které byly v minulosti provedeny při řešení povodní  
a zavedení různých protipovodňových opatření v této lokalitě. 
Vzhledem k opakovaným záplavám na ulici Potoční a rozsáhlým škodám, starosta otevře jednání se 
zástupci vedení města Opavy a příslušnými odbory s cílem nalézt další možnosti při řešení povodní 
na ulici Potoční. 
  

 
 

 
 

11/22 ZMČ 20 Závěr - stanovení  termínu  příštího zasedání  ZMČ Komárov   
Zastupitelstvo městské části stanoví termín 23. zasedání   na středu  dne 16. prosince 2020 v 18.15 hod 
v zasedacím sále Obecního  domu. 
 
 

 
  
 
                           Ing. Lumír Měch v. r. 
                                                                     starosta MČ Komárov 
 
 

Ověřili: 
   

Bc. Eva Murová v. r. 
zastupitelka MČ Komárov  

 

 Ing. Jiří Bittner v.r. 
místostarosta MČ Komárov 

 


