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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
MĚSTSKÁ ČÁST OPAVA-PODVIHOV 
Polomská 47 / 13 
747 06 Opava-Podvihov 

starosta: Jitka Měchová 

SLOŽENÍ MČ 

místostarosta: Luboš Střílka 
zastupitel: předseda finančního výboru: 
zastupitel: předseda kontrolního výboru: 
zastupitel: předseda sociálního výboru: 
zastupitel: 
zastupitel: 
předseda kulturní komise 

Zaměstnanci OÚ: 

Miloš Foltis 
Zdeněk Hoza 
Radomír Kubesa 
Petr Graca 
Kamil Onderka 
Dana Kupková 

Ondra Zdeněk, Šindelářová Emilia, Rychtar Pavel, Vaňková Anna, Dana Kupková, 

Činnost Městské části v roce 2015 

Činnost zastupitelt'I je zaměřena na poskytování spokojeného a poklidného žití občanCJ v naší městské 
části. Zastupitelé, zaměstnanci se se starají o veškerý majetek, který je svěřený do správy městské 
části. Týká se to jednak o údržbu budov, komunikace, sportoviště, tenisový kurt, hasičské zbrojnice, 
kulturní dťlm, autobusové zastávky. 
V obci máme JSDH Podvihov a Komárovské Chaloupky,která je dostatečně vybavena. 
Činnost je také zaměřena na spolky, které jsou v obci a jsou podporovány městskou části. 
SDH Podvihov, SDH Komárovské Chaloupky, Český červený kříž, Sdružení myslivcťr hošťata, včelaři, 
mateřská školka a škola Komárov škola Raduň Povinnost zastupitelCJ je všechny akce těchto spolkťl 
pomoci podporovat. 
Organizování plesCJ, pochování basy, setkání dťlchoddl, oslavy dne matek, hasičské soutěže, oslavy 
dne děti, pálení čarodějnic, lampionový prtlvod, sportovní soutěže a rťlzné zábavné akce, které oživí 
společenský život v obci. 
Nezapomínáme na naše jubilanty, kterým chodíme přát. 

Finanční hospodaření v městské části v roce 2015. 

V roce 2015 jsme pracovali z rozpočtem 2 541 000,-

Zakoupili jsme počítač notebook a tiskárnu OKI . V kulturním domě je opravena podlahová krytina. 
Pro výstavbu nové hasičské zbrojnice, obecního úřadu a opravy MŠ Podvihov zajisti li a zaplatili 
projektovou dokumentaci. Cena PD pro OÚ a hasičské zbrojnice 136 000,- PD pro MŠ Podvihov 
93 000,-,dokončili jsme oplocení sportovního areálu, 
Dále byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace: 

SDH Podvihov 
SDH Kom. Chaloupky 
MŠ Raduň 

10 000,-
10 000,-
5 000,-



MŠ Komárov 5000,
Myslivecké sdružení Hošťata 10 000,-
Včelaři s 000,-
Skauti Junák S 000,-
Větší část rozpočtu je využita na zajištění provozu obce. Na stavbu hasičské zbrojn ice a obecního 
úřadu přispějeme 2 000 000,- Kč Nevyčerpanou část rozpočtu žádáme 
převézt do následujícího roku 2016. 

Zpracovala Jitka Měchová Jitka 

starostka MČ Podvihov 

V Podvihově 26.1.2016 


