
Statutární město Opava 
Městská část Vávrovice 

Zápis 
ze 4. zasedání zastupitelstva Městské části Vávrovice, 

konaného dne 23. 2. 2015 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice bylo zahájeno starostou obce Miroslavem 
Kořistkou. 

Předsedající schůze z údajů prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů 
zastupitelstva jeden omluven), zastupitelstvo je usnášení schopné. 
Předsedající na začátku jednání uvedl oficiálně do funkce paní Romanu Foltýnovou 
jako novou ekonomku úřadu ajménem všech zastupitelů poděkoval odcházející 
ekonomce Ing. Jarmile Kociánové za dlouholetou činnost na úřadě. 

32/4 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl ověřovateli zápisu Mgr. Iva Schreiera a Ing. Jaromíra Blaščíka, 
zapisovatelkou Romanu Foltýnovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Iva Schreiera 
a Ing. Jaromíra Blaščíka. Zapisovatelkou Romanu Foltýnovou. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdržel se O 

Usnesení bylo schváleno. 

33/4 Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, která byla 
vyvěšena dne 13. 2. 2015. Předsedající navrhl doplnit program o bod 8 /Udělení 



mimořádné odměny/, který bude projednáván třetí v pořadí. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje následujici program zasedání: 

114 Určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2/4 Schválení programu 

3/4 Investice 

4/4 Hodnocení plesu MČ 

5/4 Příprava slavností MČ 

6/4 Zpráva o činnosti úřadu 

7/4 Dotazy, připomínky, podněty 

8/4 Udělení mimořádné odměny 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdržel se O 

U snesení bylo schváleno. 

34/4 Udělení mimořádné odměny 

Předsedající navrhl udělit mimořádnou finanční odměnu ve výši 12000,- Kč Ing. 
Jarmile Kociánové jako poděkování za odvedenou práci v uplynulých dvanácti letech. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. 

Návrh usneseni: 



Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje navrženou odměnu Ing. Jarmile 
Kociánové dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdržel se O 

Usnesení bylo schváleno. 

35/4 Investice 

Předsedající předložil zastupitelům zprávu o průběhu investiční akce - oprava 
chodníku na ulici Obecní ve Vávrovicích (zadání projektu). Dále informoval o opravě 
sklepního schodiště v kulturním domě v Držkovicích, které bylo v havarijním stavu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice bere na vědomí zprávu o průběhu investic. 

36/4 Hodnocení plesu Městské části 

Předsedající sdělil zastupitelům zprávu o finančním výsledku plesu Městské části, 
který se konal 7. 2.2015 ve Vávrovicích. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice bere na vědomí předloženou zprávu. 

37/4 Příprava slavnosti Městské části 

Předsedající předložil zastupitelům návrh pořádat 13. slavnosti Městské části v areálu 
Sokolovny ve Vávrovicích v termínu 29. 8. 2015. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 



Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje předložený návrh 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdržel se O 

Usnesení bylo schváleno. 

38/4 Zpráva o činnosti úřadu 

Předsedající vyzval místostarostu p. Koreníka, aby přednesl zprávu o činnosti za 
uplynulé období od posledního zasedání. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje zprávu o činnosti. Viz. příloha 
č. 1. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdržel se O 

U snesení bylo schváleno 

39/4 Dotazy, připomínky, podněty 

1. Oprava komunikace Karlovecká v zatáčce u HS. 



Zápis byl vyhotoven dne: 24. 2. 2015 
Vyhotovil: Miroslav Kořistka 

Ověřovatelé: 

Mgr. Ivo Schreier 

Ing. Jaromír Blaščík 

Starosta: 

Miroslav Kořistka 

dne: 24.2.2015 

dne: 24.2.2015 

dne: 24.2.2015 



Příloha č: 1 

Zpráva o činnosti: Leden - Únor 2015 

Informace o činnosti úřadu od posledního zastupitelstva z 19. 1. 2015 

20.1 . Na ministerstvo životního prostředí jsme odeslali hlášení a výsledky naměřených 
vzorků z čistírny odpadních vod ve Vávrovicích. 
23.1. Návštěva na valné hromadě SDH na Palhanci. 
27.1. Schůzka s vedením statutárního města Opavy. Projednávány byly připomínky 
k technickým službám města Opavy. 
30.1. Příprava nového Infa a Okénka. 
2.2. Zaslání podkladů k projednávání a doplnění statutu města. 
3.2. Ohlášení akce ples městské části na OSU, včetně zaslání play listu. 
6,7 a 8. 2. Příprava sálu, samotný ples a úklid po plese. Tuto akci pořádají již tradičně 
zastupitelé městské části pro své občany. Děkujeme všem zastupitelům, kteří nám 

v·v1 • • pnsli pomoci. 
9.2. Oprava veřejného osvětlení na ulici Novosvětská v místě naproti bytovým 
domům. 

10.2. Schůzka ve sportovní hale v Opavě, kde proběhlo seznámení s novými členy 
dozorčí rady. 
11.2. Dodělání betonového schodu v KD v Držkovicích. 
12.2. K traktoru Karsitjsme dokoupili posypový vozík na sůl, který plánujeme využít 
při zimní údržbě. 
13 .2. Schůzka s rybáři na výroční valné hromadě ve společenské místnosti ve 
Vávrovicích. 
14 .2.!Zúčastnili jsme se Dětského karnevalu, který se konal v sokolovně . 
16.2. Byly podepsány všechny dotační smlouvy se složkami naší městské části. 
17.2. Pravidelná schůzka všech starostů městských částí, tentokrát v Suchých Lazcích. 
Z této schůzky vzniklo prohlášení k úpravě doplnění statutu, které budeme předkládat 

"vedení města dne 24.2.2015 
19.2. Na základě upozornění byla vyhlášena rozhlasem informace o viru, který má 
zřejmě na svědomí úhyn psů na území Palhance. 
21.2. V sokolovně ve Vávrovicích proběhla výroční valná hromada 9 .okrsku SDH 
Pavla Křížkovského. Byly zde jak zástupci okolních sborů tak i starostové okolních 
obcí,ale i zástupce ZD Loděnice. 

Děkuji za pozornost 


