
Zápis č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 26. 5. 2020, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

Přítomno:                   11 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Omluveni:             --

Ověřovatelé zápisu:   Jan Koloničný, Jaroslav Svolinský

 
1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2020 ze dne 21. 4. 2020 

4. Zprávy výborů 

5. Žádost pana Lukáše Kiše o odkoupení obecního pozemku parc. č. 827/7 v k. ú Metylovice 

6. 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 

7. Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

8. Zpracování  architektonické  studie zateplení  a  rekonstrukce  hasičských zbrojnic  od Ing.
Antonína Kobližka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o. 

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

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-128026208/03, Metylovice 339/11, NNv, NNk se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

11. Informace k projektové dokumentaci na stavbu chodníku od ZŠ – dolní konec 

12. Informace ke studii provedení kanalizace 

13. Žádost o informace k akci „Studie rekonstrukce účelových komunikací v obci Metylovice“ 

14. Žádost o informace k akci „Oprava opěrné stěny Metylovice“ 

15. Žádost  o  předložení  usnesení  Policie  ČR,  oddělení  hospodářské  kriminality,  týkající

se nákupu podílových listů z fondu Amundi ČR  

16. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům na rok 2020  

17. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

18. Rozpočtová úprava č. 4 

19. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
včetně inventarizační zprávy za rok 2019  

20. Smlouva o zřízení  věcného břemene o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  –  vodovodní
přípojky

21.  22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-128026326/1, Metylovice 721/9, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
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22. Pachtovní smlouva s panem Michalem Kahánkem na přenechání částí obecních pozemků
za účelem zemědělského využití a brání užitku

 
Různé:  
1. Informace k podmínkám vedení běžného účtu u banky CREDITAS 
2. Zpracování  studie stavby na objekt sportovního zázemí v Metylovicích od Ing. Antonína

Koblížka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.
3. Vícepráce Metylovice – chodník, úsek 3
 
Ad1.) Program zasedání 

Starosta  seznámil  přítomné  s  návrhem programu v  souladu  s  pozvánkou  předanou  členům
zastupitelstva  obce  a  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  Starosta  doplnil
program o body 19 – 22.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4/2020.1 bylo schváleno. 

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Koloničného a pana Jaroslava Svolinského.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  určuje  ověřovateli  zápisu  pana Jana Koloničného a  pana
Jaroslava Svolinského.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Jaroslav Svolinský). 
Usnesení č. 4/2020.2 bylo schváleno. 
 
Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 3/2020 ze dne 21. 4. 2020
Předseda  kontrolního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  obce  s  kontrolou  plnění  úkolů
vyplývajících z usnesení č. 3/2020, přičemž body ze dne 21. 4. 2020 byly splněny. 
Nesplněné body plynoucí z usnesení č. 2/2020:

• Usnesení  č.  2/2020.8b  –  Smlouva  směnná  a  o  zřízení  věcného  břemene  s  panem
Jakubem Čaníkem na směnu části obecního pozemku parc. č. 2026/3 za část pozemku
parc. č. 477 vše v k. ú. Metylovice – smlouva zatím nebyla podepsána.  

Nesplněné body plynoucí z usnesení č. 1/2020: 

• 1/2020.26a –  Pověření místostarosty obce, aby zajistil stažení fotek z kulturních akcí
pořádaných  a  hrazených  z  rozpočtu  obce  Metylovice  ze  sociálních  sítí  sdružení
Pro Metylovice a to v termínu do 31. 1. 2020 – místostarosta k tomuto uvedl, že jelikož
se jedná o jeho soukromé fotky, nebude je ze sociálních sítí stahovat.

• 1/2020.26b  -  Pověření  místostarosty  obce  (pověřeného  vedením  kulturního  výboru)
a  předsedy  PR  výboru,  aby  akce  pořádané  obcí  Metylovice  byly  prezentovány  na
stránkách obce. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2020 ze dne 21. 4.
2020.  
 
Ad4.) Zprávy výborů 
Zpráva PR výboru:
- předsedkyně PR výboru seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti výboru za měsíc
            květen 2020. PR výbor připravuje Cyrilometodějskou pouť na Čupek, pořízení nových 
            propagačních  materiálů,  obecního  kalendáře  a  2.  ročník  Trojsešupu.  
Zpráva finančního výboru:
- předseda  finančního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  se  zprávou  o činnosti  výboru

za měsíc květen. FV projednal rozpočtovou úpravu (bude projednáváno v bodě 18.).
Seznámil zastupitelstvo s očekávaným dopadem koronaviru – snížení daňových příjmů
do rozpočtu  obce.  Jako bod 1.  různé  budou projednávány  podmínky  vedení  účtu  u
banky CREDITAS. 

Zpráva stavebního výboru:
- člen  stavebního  výboru  Petr  Černoch  seznámil  zastupitelstvo  se  zprávou  o  činnosti

za měsíce březen a duben 2020. Stavebním výborem byl projednáván plán výstavby
v Metylovičkách, zateplení a rekonstrukce hasičské zbrojnice, řešil rekonstrukci objektu
sportovního zázemí a snížení nákladů stavby.

Zpráva kulturního výboru:
- místostarosta (pověřený vedením kulturního výboru) seznámil zastupitelstvo se zprávou

o činnosti kulturního výboru. V letošním roce kulturní výbor připravil vítání občánků,
květnové uctění památky padlých u pomníku. Další akce budou připravovány a konány
podle možností (opatření v souvislosti s koronavirem). 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí zprávy výborů. 
 
Ad5.) Žádost  pana  Lukáše  Kiše  o  odkoupení  obecního  pozemku  parc.  č.  827/7  v  k.  ú
Metylovice 
Na minulém zastupitelstvu obce byl schválen záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 827/7
v k. ú. Metylovice. Jako jedinému zájemci bude obecní pozemek prodán panu Lukáši Kišovi,
za cenu danou znaleckým posudkem.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje  prodej  obecního pozemku parc.  č.  827/7 v k.  ú.
Metylovice  panu  Lukáši  Kišovi,  Metylovice  594,  739  49  Metylovice,  za  cenu  danou
znaleckým posudkem. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Petr Černoch). 
Usnesení č. 4/2020.5 bylo schváleno. 
 
Ad6.) 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
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
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1086/11,  ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  finanční  vyrovnání  zbývající  plochy  již  bylo
projednáváno  na  zastupitelstvu  v září  2019,  kdy  byla  žádost  odložena  do  vydání  výsledku
kontrolní prohlídky MěÚ             Frýdlant n. O. Žádost měla být projednávána na minulém
jednání zastupitelstva, z důvodu nepřítomnosti žadatele, tj. místostarosty obce, nebyl tento bod
projednáván. K tomuto bodu jednání byl dne 21. 4. 2020 na obecní úřad doručen dopis od pana
Miroslava Michala Novotného, tento byl přečten starostou –  viz příloha č. 2. Pan Novotný
žádá zastupitelstvo, aby o tomto bodu nehlasovalo do doby, než místostarosta zajistí písemný
souhlas vlastníků sousedních pozemků, kterých se směna pozemku dotkne.  
Místostarosta vysvětlil zastupitelstvu obce současný stav směny pozemků. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  záměr  směny  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. 
Výsledek hlasování:   Pro  6.   Proti  0.  Zdrželi  se  4  (Lukáš  Halata,  Leona Pavlásková,
Tomáš Rabas, Jaroslav Svolinský). Nehlasoval 1 (Jan Koloničný).
Usnesení č.  4/2020.6 bylo schváleno. 
 
Ad7.) Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
Místostarosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s programem  na  poskytování  návratné  finanční
výpomoci na výměnu kotlů. Poskytovatelem výpomoci je Obec Metylovice a cílem je zajištění
výpomoci občanům, jimž byla schválena dotace na výměnu kotlů v rámci „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3 výzva“.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Program  na  poskytování  návratné  finanční
výpomoci na výměnu kotlů, včetně žádostí a příloh – viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.7 bylo schváleno. 

Ad8.) Zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbrojnic od Ing.
Antonína Kobližka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.
Místostarosta seznámil  zastupitelstvo obce s nabídkou Ing. Antonína Koblížka,  Ateliér  POD
VĚŽÍ s.r.o., na zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbojnic.
Zástupci SDH Metylovice připraví pro projektanta zadání, v němž si určí hlavní priority pro své
zázemí.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí zpracování architektonické studie zateplení
a rekonstrukce hasičských zbrojnic od Ing. Antonína Kobližka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.

Ad9.) Možné formy podpory osob a podnikatelských subjektů postižených koronavirovou krizí

Tento  bod programu byl  zařazen do programu jednání  minulého zastupitelstva  obce,  avšak
z důvodu  nepřítomnosti  navrhovatele  –  místostarosty,  nebyl  projednáván.  Místostarosta
k tomuto  bodu  nepředložil  žádný  konkrétní  návrh  formy  podpory,  jelikož  finanční  dopad
koronavirové krize řeší vládní opatření (ošetřovné, kompenzační bonus).

Místostarosta uvažuje o podpoře občanů, kteří ztratí v důsledku koronavirové krize zaměstnání
a budou dlouhodobě bez příjmů. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere ne vědomí možné formy podpory osob a podnikatelských
subjektů postižených koronavirovou krizí.

Ad10.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-128026208/03, Metylovice 339/11, NNv, NNk se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného
břemene  a  dohodě  o  umístění  stavby  č.  IP-128026208/03,  Metylovice  339/11,  NNv,  NNk
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Náhrada za zřízení věcného břemene je sjednaná v částce
2 000 Kč.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje Smlouvu se společností  ČEZ Distribuce,  a.s.,  se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Pomokly, 405 02 Děčín, IČ:24729035, zastoupenou na
základě plné moci společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ:28633504,  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-128026208/03, Metylovice 339/11, NNv, NNk a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 4.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.10 bylo schváleno. 

Ad11.) Informace k projektové dokumentaci na stavbu chodníku od ZŠ – dolní konec
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s projektovou dokumentací na stavbu chodníku od
ZŠ – dolní konec.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  bere  na  vědomí  informace  k projektové  dokumentaci  na
stavbu chodníku od ZŠ – dolní konec.

Ad12.) Informace ke studii provedení kanalizace

Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce se studií provedení kanalizace v obci. Studie zatím
není dokončena. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí informace ke studii provedení kanalizace.
 
Ad13.) Žádost  o  informace  k  akci  „Studie  rekonstrukce  účelových  komunikací  v  obci
Metylovice“

Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce se studií na opravu místních komunikací. Starosta
navrhl,  aby  se  komunikace  od  svaté  Anny  směrem  na  Ondřejník  opravila  z makadamu
a na Žukově ze železničních  pražců.  Na takto navrženou opravu skladby komunikací  bude
provedeno výběrové řízení na zhotovitele.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje opravu místní komunikace od kapličky svatá Anna
směrem na Ondřejník z penetračního makadamu.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
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Usnesení č.  4/2020.13a bylo schváleno.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  opravu  místní  komunikace  na  Žukově  ze
železničních pražců. 
Výsledek hlasování:   Pro 8.   Proti  0.  Zdrželi  se  3 (Marta Bílková,  Petr  Černoch,  Jan
Koloničný). 
Usnesení č.  4/2020.13b bylo schváleno.

Ad14.) Žádost o informace k akci „Oprava opěrné stěny Metylovice“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k akci „Oprava opěrné stěny Metylovice“. 
Stavební výbor byl pověřen projednáním dalších možností opravy.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  bere  na  vědomí  informace  k akci  „Oprava  opěrné  stěny
Metylovice“. 

Ad15.)  Žádost o předložení usnesení Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, týkající se
nákupu podílových listů z fondu Amundi ČR

K předložení usnesení byl vyzván místostarosta obce Jan Koloničný, který na Policii ČR podal
trestní oznámení na starostu obce za zneužití  pravomoci  úřední osoby týkajícího se nákupu
podílových  listů  z fondu  Amundi  ČR.  Z předloženého  vyrozumění  vyplývá,  že  oddělení
hospodářské kriminality Policie ČR toto oznámení prověřilo a předalo k projednání přestupku
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly,
oddělení přezkoumání hospodaření územních celků, který dle starostou doloženého vyjádření,
neshledal pochybení starosty při nákupu podílových listů.  Na základě těchto stanovisek dal
starosta obce panu místostarostovi Janu Koloničnému možnost se veřejně omluvit  starostovi
ve Zpravodaji obce Metylovice a v měsíčníku Mikroregion.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  bere  na vědomí  předložené usnesení  Policie  ČR, oddělení
hospodářské kriminality, týkající se nákupu podílových listů z fondu Amundi ČR viz. příloha
č. 5.

Ad16.) Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům na rok 2020

Na  minulém  jednání  zastupitelstva  obce  bylo  schváleno  poskytování  finančního  příspěvku
pro seniory z rozpočtu obce. Příspěvek bude poskytován formou daru, byla vytvořena pravidla
a žádost pro poskytnutí daru. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc
seniorům na rok 2020 – viz příloha č. 6.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.16a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  návrh  žádosti  o  poskytnutí  finančního daru na
pomoc seniorovi, která je současně návrhem darovací smlouvy mezi obcí a žadatelem.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.16b bylo schváleno.

 

Ad17.) Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Dohodou  o  ukončení  smlouvy  o  dílo.  Jedná  se  o
smlouvu o dílo se společností  BESTON, spol. s.r.o., jejímž předmětem je provedení stavby
„Sběrný  dvůr  a  kompostárna  Metylovice“.  Jelikož  došlo  ke  změně  rozsahu,  ceně  díla  a
prodloužení provedení stavby, byla dne 05. 04. 2019 stavba pozastavena na dobu neurčitou a
dodavatel tak provedl pouze část předmětu Smlouvy o dílo. Soupis zhotovených provedených
prací je uveden v příloze Dohody.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dílo se společností
BESTON, spol. s.r.o., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 47667036, zastoupenou
Ing. Petrem Holeksou, jednatelem, na stavbu „Sběrný dvůr a kompostárna Metylovice“ a
pověřuje starostu obce k podpisu dohody – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Petr Černoch). 
Usnesení č.  4/2020.1 bylo schváleno.

Ad18.) Rozpočtová úprava č. 4
Předseda  finančního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  obce  s rozpočtovou  úpravou  jak
v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4  - viz příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.18 bylo schváleno.  

Ad19.) Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
včetně inventarizační zprávy za rok 2019
Na minulém jednání zastupitelstva obce seznámil starosta zastupitelstvo s účetní závěrkou Obce
Metylovice za rok 2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, včetně inventarizační
zprávy  obce  Metylovice  za  rok  2019.  Nově  se  v inventarizační  zprávě  poznamenaly
inventarizační rozdíly na účtu 031 – pozemky, které vznikly v důsledku časového nesouladu
mezi  provedením vkladu do katastru nemovitostí  (leden 2020) a  právními účinky (prosinec
2019). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  účetní  závěrku  Obce  Metylovice  sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019, včetně inventarizační zprávy Obce Metylovice za rok 2019 –
viz příloha č. 9.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.19  bylo schváleno.
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Ad20.) Smlouva o zřízení věcného břemene o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní
přípojky

Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  –
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Metylovice. Náhrada za zřízení věcného
břemene činí 1 000 Kč. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu s Ing. Stanislavem Havranem, Sládkova
1457,  742  58  Příbor  o  zřízení  věcného  břemene  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  –
vodovodní přípojky na pozemek parc. č. 1012 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – viz
příloha č. 10.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.20 bylo schváleno.

Ad21.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-128026326/1, Metylovice 721/9, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného
břemene a  dohoda o umístění  stavby č.  IP-128026326/1,  Metylovice  721/9,  NNv, NNk,  se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  se  společností  ČEZ  Distribuce,  a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou
na základě plné moci č. PM/II-225/2019 Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120
00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IP-128026326/1, Metylovice 721/9, NNv, NNk, a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.21 bylo schváleno.

Ad22.) Pachtovní  smlouva s  panem  Michalem  Kahánkem  na  přenechání  částí  obecních
pozemků za účelem zemědělského využití a brání užitku
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s pachtovní  smlouvou  s  panem Michalem  Kahánkem
na přenechání částí obecních pozemků  1954/14, 1988/3 a 1951 v k.ú. Metylovice za účelem
zemědělského využití a brání užitku.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Pachtovní smlouvu s panem Michalem Kahánkem
na přenechání částí obecních pozemků 1954/14, 1988/3 a 1951 v k.ú. Metylovice za účelem
zemědělského využití a brání užitku a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – viz příloha č.
12.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2020.22 bylo schváleno.  

Různé:   

1. Informace k podmínkám vedení běžného účtu u banky CREDITAS
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Předseda finančního výboru informoval  zastupitelstvo,  že ke dni  8.  6.  2020 končí  u  banky
CREDITAS zvýhodněné úročení (úrok 1,5 %) a od následujícího dne dojde ke změně úrokové
sazby na 0,1 %.  Finanční výbor doporučuje ponechat na účtu částku do 500 tis. Kč a zbylou
částku pak od 9. 6. 2020 převést na účet obce u ČNB.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  převod  částky  nad  500  tis.  Kč  z účtu  u  banky
CREDITAS na účet u ČNB.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Jan Koloničný). Nehlasoval 1 (Marta
Bílková – nepřítomna).

2. Zpracování  studie stavby na objekt  sportovního zázemí v Metylovicích od Ing. Antonína
Koblížka, Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.
Starosta rozporoval studií stavby na objekt sportovního zázemí v Paskově od Ing. Antonína
Koblížka,  Ateliér  POD VĚŽÍ  s.r.o.,  kterou zastupitelům zaslal  pro  porovnání  místostarosta
obce.  Stavba  v Paskově  vychází  na  1m2 podlahové  plochy  dráž  nebo  projekt  rekonstrukce
v Metylovicích. Ve studii v Paskově chybí navíc technická místnost, sklad zahradní techniky
atd.  Takže  projekt  v Metylovicích  není  velkorysý  ani  předražený,  jak  to  nadále  pan
místostarosta prezentuje.

3. Vícepráce Metylovice – chodník, úsek 3
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s víceprácemi při výstavbě Metylovice – chodník, úsek 3.
Jedná se o dovoz materiálů pro zásyp výkopu dešťové kanalizace při výstavbě chodníků.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje vícepráce výstavby Metylovice – chodník, úsek 3 do
limitu 200 000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Marta Bílková). 
  
 Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Dopis p. Miroslava Michala Novotného k bodu č. 6 
3. Program na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-

128026208/03, Metylovice 339/11, NNv, NNk se společností ČEZ Distribuce, a.s.
5. Usnesení  Policie  ČR, oddělení  hospodářské kriminality,  týkající  se  nákupu podílových

listů z fondu Amundi ČR+
6. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům na rok 2020
7. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo se společností BESTON, spol. s.r.o., Slezská 2766,  

738 01 Frýdek – Místek
8. Rozpočtová úprava č. 4
9. Účetní  závěrka  Obce  Metylovice,  sestavené  k  rozvahovému  dni  31.  12.  2019,  včetně

inventarizační zprávy za rok 2019
10. Smlouva o zřízení  věcného břemene o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  –  vodovodní

přípojky 
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11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-
128026326/1, Metylovice 721/9, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.

12. Pachtovní smlouva s panem Michalem Kahánkem na přenechání částí obecních pozemků
za účelem zemědělského využití a brání užitku

 
Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           23:00 hodin 
 
Termín dalšího zasedání ZO:   
 
Zápis byl vyhotoven dne:  5. 6. 2020 
 
Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Ing. Jan Koloničný, PhD.
                                Ing. Jaroslav Svolinský
  
Starosta:                   Ing. Lukáš Halata 
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