
 

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

dne 18. 2. 2020 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích 
 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu (Petr Černoch, Jakub Farný) 

3. Kontrola plnění usnesení č. 1/2020 ze dne 21. 1. 2020 

4. Zprávy výborů 

5. Žádost společnosti ITECO TRADE s.r.o. o pronájem části obecního pozemku parc. č. 495/11 

v k. ú. Metylovice k umístění reklamního panelu  

6. Žádost pana Pavla Onderky o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú. 

Metylovice 

7. Žádost pana Adama Šiguta o odkoupení části obecních pozemků parc. č. 1993/1 a 1871/1          

v k.ú. Metylovice 

8. Směna části obecního pozemku parc. č. 2026/3 (pod novým parc. č. 2026/7, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 177 m2), za část pozemku parc. č. 477 (pod novým parc. č. 477/2, 

zahrada, o výměře 44 m2) vše v k. ú. Metylovice 

9. Vyloučení účastníka SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČ: 60775530 ze zadávacího řízení na uskutečnění veřejné zakázky označené 

„Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“  

10. Výběr zhotovitele a smlouva o dílo na stavební práce v rámci veřejné zakázky označené 

„Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“ se společností JANKOSTAV  

11. Vyloučení účastníka SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČ: 60775530 ze zadávacího řízení na uskutečnění veřejné zakázky označené 

„Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 3“ 

12. Výběr zhotovitele a smlouva o dílo na stavební práce v rámci veřejné zakázky označené 

„Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 3“ se společností SEMITA - DS s.r.o.  

13. Žádost ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice o schválení odpisového plánu na rok 2020 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů se 

společností Frýdecká skládka, a.s. 

15. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v rámci OPŽP, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

16. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ v rámci OPŽP, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 

17. Pravidla pro poskytování příspěvku pro seniora z rozpočtu obce Metylovice na rok 2020 

18. Žádost pana Michala Smolíka o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1944/31 v k.ú. 

Metylovice 

19. Smlouva o poskytování právních služeb s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 

 

 

Různé: 

 

 


