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Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

konaného dne 21. 5. 2018, od 18.00 hodin na obecním úřadě  

v Metylovicích 

 
Přítomno:                    10 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1)  

Omluveni:              Leona Pavlásková (příchod 18.30 hod)  

Ověřovatelé zápisu:    Marta Bílková, Lumír Halata  

 

1.   Program zasedání  

2.   Volba ověřovatelů zápisu   

3.   Kontrola plnění usnesení č. 5/2018   

4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy        

   a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 na realizaci projektu „Rekonstrukce 

   kinosálu – teleskopické hlediště“  

5.   Žádost o pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře, v přízemí budovy 

   obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495  

6.  Připojení obce Metylovice k projektu Střediska sociálních služeb města Frýdlant n/O 

  „Senior Taxi“  

7.   Výběr zhotovitele veřejné zakázky na opravu místních komunikací v obci Metylovice  

8.  Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce   

   Metylovice na rok 2018  

9.    Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2018  

10.  Rozpočtová úprava č. 6  

11.  Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2017  

12.  Darovací smlouva s panem Evaldem Buchtou na finanční příspěvek k částečnému pokrytí         

       nákladů za opravu jímky u č. p. 374 v obci Metylovice 

13. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele rekonstrukce zázemí sportovního     

   areálu 

 

 

Ad1.) Program zasedání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnu na úřední desce. Starosta doplnil 

program o body 11 - 13. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání. 

Výsledek hlasování:  Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.1 bylo schváleno.       
       

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana Lumíra Halatu. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana 

Lumíra Halatu. 

Výsledek hlasování:  Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Lumír Halata). 

Usnesení č. 6/2018.2 bylo schváleno. 
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Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 5/2018 

Předseda kontrolního výboru Zbyněk Drastich seznámil členy zastupitelstva obce s kontrolou 

úkolů vyplývajících z usnesení č. 5/2018, přičemž všechny body byly splněny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 5/2018. 

 

Ad4.) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy 

a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 na realizaci projektu „Rekonstrukce 

kinosálu – teleskopické hlediště“  

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 

2018 na realizaci projektu „Rekonstrukce kinosálu – teleskopické hlediště“. Jednalo by se o 

demontáž 10 stávajících řad po 10 sedadlech. Poté by se vybouraly výškové stupně hlediště a 

srovnala podlaha. Na ní by se usadili nové parketové vlysy. Na takto připravenou plochu by 

se namontovala nosná ocelová konstrukce, připevnily pojezdy tribun na kolečkách (11 řad po 

10 sedadlech), po bocích by se instalovalo odnímatelné zábradlí a na teleskopickou tribunu by 

se upevnila sklopná sedadla. Smyslem projektu je rozšíření využitelnosti stávajícího kinosálu 

na multifunkční sál, sloužící nejen pro kulturní a společenské akce, ale i např. pro sportovní 

účely.  

Stavbou teleskopického hlediště by tak vznikla nová plocha (15 x 8 m): 

- pro společenskou činnost (plesy, taneční zábavy, Krmáš, vítání občánků),  

- pro sportovní záměry (místo pro cvičení jógy, zumby a aerobiku, prostor pro tréninky           

  a zápasy stolního tenisu, badmintonu, plocha pro cvičení maminek s dětmi, hodiny tělesné 

  výchovy dětí ze základní školy a třeba i šachový oddíl.   

 

Po vysunutí teleskopického hlediště může kinosál opět sloužit:  

- pro spolkovou činnost (schůze a valné hromady SDH Metylovice, TJ Sokol Metylovice, 

  Klubu seniorů aj., veřejná zasedání Zastupitelstva obce Metylovice),  

- pro kulturní činnost (vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, divadelní představení místního divadelního   

 spolku „Sokol na prknech“  a dramatická umění ochotnických spolků z okolních měst           

 a obcí),  

- pro přednášky a besedy, 

Teleskopické hlediště by přineslo vyšší kapacitu míst k sezení (nově 110, nyní 104 míst) a 

zmenšil by se prostor mezi jevištěm a hledištěm, který při divadelních představeních dělá 

hercům problémy.  

Starosta obce požádal v rámci dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje o dotaci na tento projekt, který Zastupitelstvo kraje schválilo 

k financování v max. výši 400 000 Kč. Plánované realizační náklady by na demoliční a 

stavební práce činily cca 550 000 Kč včetně DPH a na teleskopickou tribunu pak 1 500 000 

Kč včetně DPH. Místostarosta dále zastupitele informoval, že by se jednalo o investici do 

cizího majetku, protože budovu sokolovny a některé pozemky v okolí stále vlastní TJ Sokol 

Metylovice a o převodu na obec zatím neuvažuje. I u samotných zástupců TJ Sokol se projekt 

teleskopického hlediště nesetkal s přízni.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 

2018 na realizaci projektu „Rekonstrukce kinosálu – teleskopické hlediště“   

Výsledek hlasování:  Pro 1 (Lukáš Halata). Proti 6. Zdrželi se 4 (Zbyněk Drastich, 

Miroslav Konečný, Tomáš Rabas, Leona Pavlásková – příchod 18:30 hod). 

Usnesení č. 6/2018.4 nebylo schváleno. 

  

Ad5.) Žádost  o pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře, v přízemí 

budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí MUDr. Kajnarové o pronájem nebytových 

prostor – ordinace praktického lékaře. Důvodem je změna v právní subjektivitě stávajícího 

nájemce MUDr. Kajnarové. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje  záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace 

praktického lékaře v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495. 

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.5 bylo schváleno. 

 

Ad6.) Připojení obce Metylovice k projektu Střediska sociálních služeb města Frýdlant n. O. 

„Senior Taxi“ 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s možností připojení obce k projektu Střediska 

sociálních služeb města Frýdlant n. O „Senior Taxi“. Je určeno pro osoby seniorského věku 

70+, pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, TP a pro osoby na invalidním vozíku s trvalým 

bydlištěm na území obce. Sloužilo by k výkonu návštěv v zařízeních zdravotní péče v okruhu 

Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín na vyšetření tam, kde nebude možné zajistit přepravu 

sanitními vozy na základě žádanky ošetřujícího lékaře či obdobně – např. převoz RZS.  

Do projektu se mohou zapojit okolní obce. Zahájení provozu je 2. 1.2019 a předpokládané 

náklady pro rok 2019 činí 587 000 Kč. Tyto náklady by byly rozpočteny mezi zapojené obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje  připojení obce Metylovice k projektu Střediska 

sociálních služeb města Frýdlant n. O. „Senior Taxi“. 

Výsledek hlasování:  Pro 0. Proti 3 (Jakub Farný, Lumír Halata, Leona Pavlásková). 

Zdrželi se 8. 

Usnesení č. 6/2018.6 nebylo schváleno. 

 

Ad7.) Výběr zhotovitele veřejné zakázky na opravu místních komunikací v obci Metylovice 

V průběhu měsíce května byl uskutečněn marketingový průzkum na opravu místních 

komunikací v obci Metylovice. Bylo osloveno 6 firem, z niž 3 zaslaly cenovou nabídku. 

Nabídky byly hodnoceny n základě nejnižší nabídkové ceny. 

Zastupitelstvo obce provedlo výběr zhotovitele z podaných nabídek na základě jednoho 

hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena a z obdržených cenových nabídek na opravu 

místních komunikací v obci Metylovice vybralo firmu ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova 

613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 za nejnižší nabídnutou cenu, tj. 1 270 409 

Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky na opravu místních 

komunikací v obci Metylovice firmu ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 
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Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 za nejnižší nabídnutou cenu, tj. 1 270 409 Kč včetně DPH 

– viz příloha č. 2. 

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.7 bylo schváleno. 
 

Ad8.) Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce 

Metylovice na rok 2018 

Jan Koloničný seznámil za finanční výbor zastupitelstvo obce s žádostmi o poskytnutí 

individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice, a navrhl rozdělení dotací a darů: 
 Linka bezpečí, z.s. žádá  o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí 

pro děti. Finanční výbor navrhuje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč. 
 Spolek rodičů, z.s. žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na 

pokrytí nákladů s již uspořádaným maškarním plesem. Finanční výbor navrhuje 

poskytnutí příspěvku až po doložení skutečných nákladů a to do výše 70 % celkových 

doložených výdajů, max. do výše 20 000 Kč. 

 Myslivecký spolek žádá o finanční daru ve výši 10 000 Kč k nákupu jádrového krmiva 

pro zvěř. Finanční výbor navrhuje poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních 

darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 3. 

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.8 bylo schváleno. 

  

Ad9.) Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2018 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozborem hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 

roku 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. 

čtvrtletí roku 2018 – viz příloha č. 4. 

 

Ad10.)  Rozpočtová úprava č. 6 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou úpravou jak v příjmové, tak i ve výdajové 

části rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6 - viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.10 bylo schváleno. 

  

Ad11.)  Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2017 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se závěrečným účtem obce Metylovice za rok 2017 a se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok 2017, provedenou 

odborem podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2017 a 

vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 

250/2000 Sb. – viz příloha č. 6. 

Návrh  

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.11 bylo schváleno. 
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Ad12.)  Darovací smlouva s panem Evaldem Buchtou na finanční příspěvek k částečnému 

pokrytí nákladů za opravu jímky u č. p. 374 v obci Metylovice 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s darovací smlouvou s panem Evaldem Buchtou, na 

finanční dar v hodnotě 25 000 Kč. Dar je poskytnut k částečnému pokrytí nákladů za opravu 

jímky u č. p. 374 v obci Metylovice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s panem Evaldem Buchtou, 

Metylovice 158 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č.  7. 

Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6/2018.12 bylo schváleno. 

 

Ad13.)  Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele rekonstrukce zázemí 

sportovního areálu 

Starosta seznámil zastupitelstvo se zadávacími podmínkami pro výběr zhotovitele 

rekonstrukce zázemí sportovního areálu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 

rekonstrukce zázemí sportovního areálu. 

  

   

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Výběr zhotovitele veřejné zakázky na opravu místních komunikací v obci Metylovice 

3. Návrh finančního výboru na rozdělení jednorázových dotací a darů pro rok 2018 

4. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí roku 2018 

5. Rozpočtová úprava č. 6 

6. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2017 

7. Darovací smlouva s panem Evaldem Buchtou na finanční příspěvek k částečnému pokrytí 

nákladů za opravu jímky u č. p. 374 v obci Metylovice 

  
 

Začátek jednání zastupitelstva obce:     18:00 hodin 

Ukončení jednání zastupitelstva obce:  20:00 hodin 

 

 

Termín dalšího zasedání ZO:  18. 6. 2018 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Metylovicích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25. 5. 2018   

 

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 

  

 

 

Ověřovatelé:              Marta Bílková         

                                    

                                    Lumír Halata 

 

 

Starosta:                    Ing. Lukáš Halata 


