
 

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

dne 21. 4. 2020 v 17:00 v kinosále sokolovny v Metylovicích 
 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu (Jan Koloničný, Leona Pavlásková) 

3. Kontrola plnění usnesení č. 2/2020 ze dne 18. 2. 2020 

4. Zprávy výborů 

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

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice 

7. Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8014700/6, Metylovice – Rostislav Drábek – NNk 

se společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

8. Příkazní smlouva s Bc. Tomášem Smutkem na výkon TDI a koordinátora stavby 

METYLOVICE – CHODNÍK, úsek 1 a 2 

9. Příkazní smlouva s Bc. Tomášem Smutkem na výkon TDI a koordinátora stavby 

METYLOVICE – CHODNÍK, úsek 3 

10. Kupní smlouva s Reném a Lenkou Schmidtovou na koupi obecního pozemku parc. č. 2011_2    

v k.ú. Metylovice 

11. Žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Koloničné, Ph.D. o směnu části obecních pozemků parc. č. 2057/1 

a 1086/16, ostatní plocha, ostatní komunikace za části pozemků parc. č. 1086/8 a 1086/11, 

ostatní plocha, jiná plocha a finanční vyrovnání zbývající plochy 

12. Zpracování studie stavby na objekt sportovního zázemí v Metylovicích od Ing. František 

Kobližka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.  

13. Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

14. Zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbrojnic od Ing. 

František Kobližka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o. 

15.  Žádost ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice o schválení přijetí věcného daru 

16. Zařazení území obce Metylovice do působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.                     

na programové období 2021 – 2027 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností JANKOSTAV s.r.o. na realizaci akce 

„Metylovice - chodník, úsek 1 a 2“ 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SEMITA-DS s.r.o. na realizaci akce „Metylovice 

- chodník, úsek 3“ 

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

na rok 2020 

20. Kupní smlouva s panem Ladislavem Chýlkem na koupi části obecních pozemků parc. č. 1987/3 

a 1956/1 v k.ú. Metylovice 

21. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření vodovodu Metylovice“   

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-

8026168/VB/002, Metylovice 525/15, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

23. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

24. Schválení účetní závěrky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, 

příspěvkové organizace, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, včetně inventarizační 

zprávy za rok 2019 

25. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, včetně 

inventarizační zprávy za rok 2019 

26. Možné formy podpory osob a podnikatelských subjektů postižených koronavirovou krizí 

27. Rozpočtová úprava č. 3 

 

 

Různé: 

 


