
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva městské části Opava 
-Komárov konaného dne 14. června 2021 v 18.15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Komárov 
 
Přítomni: Ing. Lumír Měch, Mgr. Bc. Milan Trulej, Ing. Michal Kubesa,   
Ing. Drahomíra Kozárková, Bc. Jiří Kubesa, MVDr. Radka Žůrková,  
Karel Neuwirth, Bc. Eva Murová, Vladimír Vicherek, Ing. Jiří Bittner 
 
Omluveni: Ludmila Říčná 
 
27. zasedání ZMČ řídil starosta Ing. Lumír Měch. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
Ověřovateli zápisu byli ustaveni Ing. Jiří Bittner a Bc. Eva Murová, zapisovatelkou  
Ing. Drahomíra Kozárková. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
2. Schválení programu 
Po zahájení byl schválen program uvedený v pozvánce, doplněný o body: 
-  Zahájení zadávacího řízení na akci „Chodecký poptávkový semafor na silnici I/11 u 

zastávky MHD Kravařov“ 
- Zvýšení osobního příplatku zaměstnanců   
- Rozpočtové opatření 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
3. Kontrola usnesení 
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly průběžně plněny. 
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
4. Finanční zpráva 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem hospodaření za leden až červen 2021. 
Rozpočet na rok 2021 byl schválen ve výši 8.179,00 tis. Kč, z toho rezerva na kapitálové 
výdaje činí 1.500,00 tis. Kč. V dubnu byl rozpočet upraven o rezervu z minulých let ve výši 
5.044,300 tis. Kč. Ve výdajích bylo k 14.6.2021 vydáno 1.758,31551 tis. Kč. Do příjmů bylo 
vybráno 72,058 tis. Kč.  Zůstatek k 14.6.2021  činí 11.537,04249 tis. Kč. 
Zastupitelé byli seznámeni s úhradou faktur za květen a červen 2021. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
5. Majetkové záležitosti 
Žádost o prodej pozemků z odboru majetku 
 
A. Žádost p. J.W. o prodej pozemku parc. č. 1084 za domem na ul. U Černého mlýna 
Zastupitelé prodej pozemku parc.č. 1084 ve vlastnictví SMO za  RD p. J.W. doporučují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
B. Vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1083/1, zahrada 



Jedná se o předzahrádku bez smluvního vztahu k RD U Černého mlýna 16, kterou majitel RD 
dlouhodobě používá. 
Zastupitelé prodej pozemku parc. č. 1083/1, zahrada ve vlastnictví SMO doporučují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
C. Vyjádření k záměru prodeje pozemku parc. č. 841/3, trvalý travní porost za účelem 
výstavby rodinných domů. 
Jedná se o parcelu v k.ú. Komárov pod Komárovskými Chaloupkami. Pozemek je Statutem 
svěřen do užívání MČ Podvihov. 
Zastupitelé prodej pozemku nedoporučují. 
PRO 2       PROTI 6  ZDRŽEL 2  NEHLASOVAL 0 
 
6. Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny se společností ČEZ Prodej a.s. 
Jedná se o uzavření smlouvy na odběrné místo Malá Strana – přípojka k pomníku padlých. 
Zastupitelé Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny schvalují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0  NEHLASOVAL 0 
 
7. Zřízení komise pro životní prostředí 
Starosta navrhl, aby byla zřízena komise pro životní prostředí, která by zajišťovala výsadbu  
a údržbu stromů a zeleně, řešení nepovolených skládek, pomoc při povodních atd. 
Zastupitelé schvalují zřízení komise pro životní prostředí ve složení: 
Předseda: MVDr. Radka Žůrková 
Členové: Ing. Jiří Bittner, Mgr. Bc. Milan Trulej 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
8. Informace o povodních 
Starosta informoval zastupitele o povodních, které postihly MČ Komárov 13.5.2021.  
Poděkoval hasičům za rozsáhlou pomoc při likvidaci a odstraňování následků povodní – 
čerpání sklepů, čištění a dezinfekce studní. Při likvidaci povodní byly použity bagry  
na odklízení bahna a dalších naplavenin. Bylo přistaveno 20 kontejnerů pro občany na uložení 
zničeného majetku a zapůjčeny vysoušeče. Průběžně byly čištěny komunikace a prostory 
mimo komunikace od bahna a naplavenin. 
Starosta obnovil jednání s Pozemkovým fondem a Povodím Odry za účelem snížení rizika 
povodní.  
Zastupitelstvo MČ Komárov bere na vědomí informace o povodních a pracích spojených 
s odstraňováním následků. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
9. Žádosti, stížnosti 
A. Žádost o zábor části pozemku parc. č. 46 
Občané z bytového domu Na Spojce 7 žádají o zábor části pozemku parc. č. 46 pro umístění 
dětské trampolíny a dětského bazénu. Z důvodu náročného jednání s odborem majetku 
zastupitelé navrhli místo záboru provést výpůjčku zmíněné části pozemku parc. č. 46, a to 
v období od 15.6.2021 do 31.10.2021. 
Zastupitelé výpůjčku části pozemku parc. č. 46 schvalují. 
PRO 9     PROTI 0  ZDRŽEL 1 NEHLASOVAL 0 
 
B. Žádost o finanční příspěvek ZKO Kylešovice 
Vedení ZKO Kylešovice, jehož členy jsou občané Komárova, žádají o finanční příspěvek  
na akce ZKO Kylešovice, pořádané v červnu 2021 ve výši 5 tis. Kč. 



ZMČ Komárov tyto akce již v minulosti 2x podpořilo. 
Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč schvalují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
 
C. Žádost SK Komárov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Jako každoročně vedení SK Komárov podalo žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
na údržbu a opravy budovy, přilehlých ploch a celého sportovního areálu.  
Zastupitelé žádost podpořili a finanční příspěvek ve výši 185 tis. Kč schvalují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
D. Žádost SK Komárov o poskytnutí investiční účelové dotace 
Vedení SK Komárov podalo žádost o poskytnutí investiční účelové dotace.  
Žádost je podána za účelem výstavby oplocení kolem celého sportovního areálu a zajištění 
jeho ochrany. 
Zastupitelé žádost podpořili a finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na výstavbu oplocení 
schvalují. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
E. Žádost o finanční příspěvek na uspořádání akce  „Komárovské sportovní posvícení“ 
SK Komárov bude také letos 26.6.2021 pořádat sportovní den s turnajem ve volejbalu, malé 
kopané a sportovním odpolednem s různými atrakcemi pro děti.  
Zastupitelé podpořili žádost  o finanční příspěvek ve výši 35 tis. Kč. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
10. Zahájení zadávacího řízení na akci „Chodecký poptávkový semafor na silnici I/11  
u zastávky MHD Kravařov 
Starosta informoval, že zahájí ve spolupráci s firmou jk grant s.r.o. zadávací řízení.  
Do 25.6 2021 budou zaslány uchazečům materiály pro podání nabídek. Pak proběhne jednání 
hodnotící komise, otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr zhotovitele. 
1. Zastupitelé zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Chodecký 
poptávkový semafor na silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov“ v rozsahu dle zadávací 
dokumentace a důvodové zprávy ve spolupráci s firmou jk grant s.r.o. schvalují. 
2. Zastupitelé  schvalují komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi pro výběrové 
řízení „Chodecký poptávkový semafor na silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov“ ve složení: 
Ing. Jiří Knopp, Ing. Lumír Měch, Ing. Jiří Bittner, Mgr. Bc. Milan Trulej 
a náhradníky členů komise: Karel Neuwirth, Ing. Michal Kubesa, Bc. Eva Murová. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
11. Zvýšení osobního příplatku zaměstnanců 
Starosta navrhl zvýšit osobní příplatky zaměstnanců, jejichž mzdy se upravovaly naposledy 
1.7.2018. Od 1.7.2021 starosta navrhuje zvýšit osobní příplatky zaměstnanců dle rozsahu 
práce. 
Zastupitelé schvalují zvýšení osobních příplatků od 1.7.2021 dle přílohy usnesení. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
12. Rozpočtové opatření 
Z důvodu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Chodecký poptávkový semafor  
na silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov“ a následnému schválení smlouvy je třeba zajistit 
finanční zdroje k pokrytí této zakázky. Starosta navrhuje převod finančních prostředků ve výši 



500 tis. Kč z položky Nespecifikované rezervy ODPA 6409 POL 5901 UZ 20 na položku 
Rezervy kapitálových výdajů ODPA 6409 POL 6901 UZ 20. 
PRO 10    PROTI 0  ZDRŽEL 0 NEHLASOVAL 0 
 
13. Informace, připomínky a podněty 
 
A. Poděkování hasičům z HZS MSK 
Starosta seznámil zastupitele s děkovným dopisem z HZS MSK komárovským hasičům  
za účast při likvidaci požáru vrakoviště v Ostravě – Vítkovicích. 
Rovněž seznámil zastupitele s poděkováním primátora SMO komárovským hasičům  
za likvidaci následků povodní v květnu 2021.  
 
B. Interní audit 
V dubnu a květnu 2021 proběhl interní audit MČ Komárov za účelem prověření způsobu 
hospodaření s veřejnými FP zejména v oblasti výdajů za nákupy výrobků a služeb, prověření 
způsobu poskytování účelových dotací, prověření způsobu zadávání veřejných zakázek, a to 
za období roku 2020. V prověřovaných oblastech nebyly shledány nedostatky. 
 
C. Monitoring a opravy kanalizace na ul. Podvihovská u RD č. 128/8 
V jarních měsících byl proveden monitoring a oprava kanalizace na ul. Podvihovská 128/8. 
  
D. Nátěry dveří v Obecním domě Komárov 
Během měsíce června byly v Obecním domě v Komárově provedeny nátěry všech dveří.  
Dále bude provedená kompletní výměna dveří praktické lékařky a v knihovně. 
 
E. Úřední hodiny v době prázdnin 
Úřední hodiny na ÚMČ Komárov budou v době prázdnin každou středu od 15,00 do 17,00 
hod. Středa 7.7.2021 bude zavřeno.  
 
F. Občané a hosté 
Na zasedání byl přítomen ředitel ZŠ a MŠ Komárov Mgr. Tomáš Weicht. Informoval 
zastupitele o přípravách rekonstrukce budovy základní školy, která proběhne od 1.7.2021  
do 31.8.2022. Řeší se náhradní prostory pro výuku a prostory pro umístění vystěhovaného 
nábytku a materiálu základní školy. Vzhledem k tomu, že cena rekonstrukce je bez vybavení, 
hledají se další finanční zdroje na zafinancování vybavení. 
Ředitel dále nastínil úpravy okolí školy po rekonstrukci, využití zelených ploch pro výuku  
a vyžití žáků. 
 
14. Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční předběžně v pondělí 30. srpna 2021 v 18,15 hod. 
v zasedacím sále ÚMČ Komárov. 
 
Zapsala: Ing. Drahomíra Kozárková 
 
Opava-Komárov  18. června 2021 
 
Ověřili: 
Ing. Jiří Bittner                        Bc. Eva Murová 
 
Ing. Lumír Měch - starosta 


