
MĚSTSKÁ ČÁST: OPA VA - KOMÁROV 

starosta: ing. Lumír Měch 

STRUKTURA MČ: starosta, místostarosta+ 9 zastupitelů 
počet zaměstnanců: 3 ( na dobu neurčitou ) 
název pracovního zařazení: 1 x řidič, údržbáf + 2x uklízeč veřejných prostranství 
Rovněž jsme využili v r. 2015 dotace z Úřadu práce na jednoho pracovníka v rámci VPP. 

ČINNOST MĚSTSKÉ ČÁSTI V ROCE 2015: 

- údržba zelených travnatých ploch, stříhání keřů, čištění kanalizačních stok, přistavení 
kontejnerů v rámci organizování „ Jarního a podzimního úklidu" obce, štěpkování 
větví z pozemků občanů v katastru Komárova 
opravy a údržba majetku svěřeného do užívání MČ Statutem SMO 

- zimní údržba chodníků a zastávek MHD 
- pořádání kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s aktivními složkami Komárova 

(Maškarní karneval pro děti, Pálení čarodějnic, Posvícenský turnaj v malé kopané, 
Posvícenský karneval, Běh o nejrychlejšího komarovjaka, S lampióny za strašidly, 
Vánoční koncert žáků MŠ a ZŠ Komárov s tradičním jarmarkem) 

- příprava, tisk a distribuce čtvrtletníku „ Komárek" do všech domácností s užitečnými 
informacemi pro občany 

výsadba aleje javorů v úseku konec obce Komárov-drůbežárna ( bylo vysazeno cca 
140 stromů včetně instalace chrániček proti okusu zvěří ), akce se zúčastnili 
dobrovolníci z řad občanů Komárova 
podpora Klubu důchodců, zajištění místnosti pro jejich pravidelná setkání ( 1 x 

měsíčně), zajištění zájezdu do Luhačovic a Vizovic, přednášek atd. 
materiální podpora jednotky SDH, která je zařazena jako JPO III se specializací na 
odstraňování chemických havárií, údržba a revize techniky, pojištění, školení atd. 

Stavební akce, které byly realizovány z prostředků Statutárru'ho města Opavy, MSK a 
Evropských fondů: 

- výstavba tělocvičny u základní školy 

- rekonstrukce křižovatky ulic Podvihovská a Dlouhá vč. zřízení nového chodníku 
k místnímu hroitovu 

výstavba stezky pro cyklisty a chodce podél silnice na ul. Ostravské 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2015: 

Rozpočet pro MČ Komárov na rok 2015 byl schválen ve výši 3.885.000,- Kč a ve 13. období 
2015 byl upraven na částku 6.912.572,-. Kč. Příjmy byly v průběhu roku navyšovány o příjmy 
z pronájmu ( nebytových prostor, reklamních ploch) a poplatků. V příjmech bylo vybráno 
199.906,93 Kč. Zůstatek rozpočtu k 31.12.2015 činí 2.715.453, 71 Kč, z toho 1.596.620,36 Kč 
je blokace na dostavbu multifunkčního hřiště. 



Do užívání máme svěřeny dvě budovy a to Obecní dům, kde je část pronajímána praktickému 
lékaři, dětskému lékaři a kadeřnictví. Dále je to budova Hasičárny, kde jedno patro využívá 
místní základní škola jako družinu. 

Nejvýznamnější výdajové položky ( částky za stavební práce jsou uvedeny bez DPH): 
- mzdové a osobní náklady zaměstnanců 
- rekonstrukce chodníku na ul. Ostravské v úseku od železničního přejezdu na ul. 

Podvihovskou včetně instalace nového bezpečnostního zábradlí -272.389,- Kč 

- rekonstrukce chodníku před hasičárnou a vybudování chodníku ke vstupu do MŠ 

57.000,- Kč 

- rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ ve směru od ul. Malá Strana ( nebylo součástí 
výstavby nové tělocvičny ) - 172.215,- Kč 

oprava části kanalizace na ul. Na Konečné ( havarijní stav )-116.000,- Kč 

rekonstrukce sociálního zařízení a šaten pro zaměstnance v 1. poschodí Obecního 
domu-97.606,-Kč 

- nákup traktorové sekačky a křovinořezu - 118 .66 7 ,- Kč 
dotační podpora místních obč. sdružení a spolkť1 - 230.000,- Kč ( SK Komárov, 
Orelská jednota Komárov, AG Motorsportklub, SK Komárov-mládež, SDH Komárov) 
finanční podpora MŠ a ZŠ Komárov - zajištění dopravy na lyžařský výcvik, 
materiální vybavení MŠ a družiny 

V r. 2014 bylo započato s výstavbou multifunkčního hřiště pod základní školou. Tato akce 

byla přerušena vzhledem k výstavbě nové tělocvičny ve stejné lokalitě. Tělocvična byla 

dokončena v listopadu 2015, kdy se započalo s přípravou pozemku a částečnou realizací 

multifunkčního hřiště ( dokončení bylo odloženo vzhledem ke klimatickým podmínkám na 

jarní měsíce r. 2016). Celkem byla proinvestována v r. 2015 částka 620.946,11 Kč (vč.DPH). 

Částka 1.596.620,36 Kč zůstává v rozpočtu blokována na dostavbu v r. 2016. 
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