
Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 27. 10. 2020, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

Přítomno:                   7 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Omluveni:            4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Jaroslav Svolinský)

Neomluveni:              -

Ověřovatelé zápisu:   (Jakub Farný, Tomáš Rabas)

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 8/2020 ze dne 29. 9. 2020
4. Zprávy výborů
5. Výběr zhotovitele na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“

6. Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností  JANKOSTAV  s.r.o.  na  realizaci  akce
„Metylovice - chodník úsek 1 a 2“

7. Žádost paní Pavly Rusinové a manželů Konečných o pronájem části obecního pozemku parc. č.
2073/6 v k. ú. Metylovice

8. Žádost  paní  Ivety  Ječmík  Skuherské  o  odkoupení  části  pozemku  parc.  č.  2057/1  v k.  ú.
Metylovice

9. Kupní smlouva s paní Monikou Rušitovičovou na odkoupení obecního pozemku parc. č. 600/11
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-

8027228/1, Metylovice, parc. č. 615/16, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
11. Smlouva o dílo se společností Na míru, spol. s r.o. na zhotovení dokumentace potřebné k podání

žádosti o dotaci na SFDI na realizaci akce „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“
12. Zpracování  dokumentace  pro  provádění  stavby  na  „Chodník  Vrchovina  –  Žukov,  k.  ú.

Metylovice“
13. Žádost  pana  Jiřího  Nováčka  o  pronájem  části  obecního  pozemku  parc.  č.  2006/3  v k.  ú.

Metylovice
14. Žádost  paní  Růženy  Vrbové  o  odkoupení  části  obecního  pozemku  parc.  č.  2022  v k.  ú.

Metylovice
15. Podání žádosti o dotaci na obnovu MK kaštan – svatá Anna z Ministerstva pro místní rozvoj na

rok 2021  z podprogramu Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  pro  dotační  titul  117D8210A
Podpora obnovy místních komunikací 

16. Záměr  pronájmu  části  nebytových  prostor  v  přízemí  budovy  obecního  úřadu  Metylovice,
Metylovice č. p. 495, za účelem provozu prodejny s potravinami 

17. Rozpočtová úprava č. 9
18. Darovací smlouvy na převody pozemků pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
19. Rozbor hospodaření obce Metylovice za leden až září 2020

Různé: 
1. Modernizace bezdrátového rozhlasu v obci Metylovice
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1.) 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 18. a 19.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.1 bylo schváleno.  

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jakuba Farného a pana Tomáše Rabase. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Jakuba Farného a pana Tomáše
Rabase.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.2 bylo schváleno. 
 
Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 8/2020 ze dne 29. 09. 2020
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících
z usnesení č. 8/2020, přičemž všechny body byly splněny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2020 ze dne 29. 09. 2020.

Ad4.) Zprávy výborů 
Zpráva PR výboru:

• předsedkyně PR výboru seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti výboru za měsíc
říjen. PR výbor vydal další číslo obecního zpravodaje, ve kterém se občané mohou dočíst
mimo jiné i o připravovaném kalendáři na rok 2021, jehož přípravou se výbor zabývá a
který bude roznesen do domácnosti do konce roku.

Zpráva kulturního výboru:
• předseda  kulturního  výboru  Jan  Koloničný  seznámil  zastupitelstvo  obce

se  zprávou  o  činnosti  kulturního  výboru.  Výbor  se  v současné  koronavirové  situaci
neschází.   Mikulášská  nadílka  se  po  dohodě  s ředitelkou  školy  letos  neuskuteční  ani
v prostorách školy. Kulturní výbor připravuje pořádání Dne obce v příštím roce.

Zpráva stavebního výboru:
•  předseda  stavebního  výboru  Jan  Koloničný  seznámil  zastupitelstvo  obce  s  činnosti

stavebního  výboru.  Stavební  výbor  mimo  jiné  projednával  opravu  cesty  u  Sv.  Anny,
projednával  výběr  zhotovitele  „sběrného  dvora“  a  „kompostárny  Metylovice“  (bude
projednáváno  v bodě  5),  projednával  vzniklé  vícepráce  při  výstavbě  chodníku  (bude
projednáváno  v bodě  2),  projednával  modernizaci  bezdrátového  rozhlasu  v obce  (bude
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projednáváno  v bodě  různé),  řešil  chybné  napojení  splaškové  kanalizace  na  kanalizaci
dešťovou v Metylovičkách, probíhá projekt úpravy hasičárny.

Zpráva finančního výboru:
• Starosta  z důvodu nepřítomnosti  předsedy finančního výboru seznámil  zastupitelstvo  se

zprávou o činnosti výboru za měsíc říjen.  Finanční výbor projednal rozpočtovou úpravu
(bude projednáváno v bodě 17), projednal rozbor hospodaření obce Metylovice za měsíce
leden až září 2020 (bude projednáváno v bodě 19). 

Zpráva kontrolního výboru:
• předseda  kontrolního  výboru  Jakub  Farný  seznámil  zastupitelstvo  obce  ze  zprávou

o činnosti výboru – viz bod 9/2020.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Výběr  zhotovitele  na  realizaci  stavby  „Sběrný  dvůr  Metylovice“  a  „Kompostárna
Metylovice“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s výběrem zhotovitele  na  realizaci  stavby  „Sběrný  dvůr
Metylovice“  a  „Kompostárna  Metylovice“.  Cenovou  nabídku  podaly  tři  firmy,  kdy  komise
hodnotila ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny a komise doporučuje
výběr  zhotovitele  na realizaci  stavby „Sběrný dvůr  Metylovice“  a  „Kompostárna  Metylovice“
společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., která splnila podmínky zadavatele a byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou 2 850 498,95 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje výběr zhotovitele společnost Navláčil stavební firma,
s.r.o.,  Bartošova  5532,  760  01  Zlín,  na  realizaci  stavby  „Sběrný  dvůr  Metylovice“  a
„Kompostárna Metylovice“ – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.5a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o dílo se společnosti Navláčil stavební firma,
s.r.o.,  Bartošova  5532,  760  01  Zlín na  realizaci  stavby  „Sběrný  dvůr  Metylovice“  a
„Kompostárna Metylovice“ za nabídkovou cenu 2 850 498,95 Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.  
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.5b bylo schváleno. 

Ad6.)  Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností  JANKOSTAV  s.r.o.  na  realizaci  akce
„Metylovice - chodník úsek 1 a 2“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Dodatkem  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností
JANKOSTAV s.r.o., na realizaci akce „Metylovice - chodník úsek 1 a 2“. V průběhu výstavby
chodníků došlo k dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou uvedeny ve změnových
listech 1 až 10. Cena dodatečných prací byla vyčíslena na 2 319 242,54 Kč včetně DPH, celkové
méně práce pak byly vyčísleny na 128 805,37 Kč včetně DPH. Celková cena akce „Metylovice -
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chodník úsek 1 a 2“ tak činí 10 538 971,54 Kč včetně DPH. Dodatkem došlo rovněž ke změně
termínu realizace díla - prodloužení o 42 kalendářních dnů.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností
JANKOSTAV, s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581 na realizaci
akce „Metylovice - chodník úsek 1 a 2“ a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 – viz
příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.6 bylo schváleno. 

Ad7.) Žádost paní Pavly Rusinové a manželů Konečných o pronájem části obecního pozemku
parc. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice
Na minulém zastupitelstvu obce byl schválen záměr pronájmu části obecního pozemku parc. č.
2073/6 v k. ú. Metylovice. Jako jediným zájemcům bude uvedený pozemek pronajat paní Pavle
Rusinové a manželům Konečným a to na jeden rok s podmínkou zachování průchodu po obecním
pozemku. Cena za pronájem části obecního pozemku činí 500 Kč ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje  pronájem části obecního pozemku parc. č. 2073/6 v k.
ú.  Metylovice  paní  Pavle  Rusínové,  Metylovice  276 a  manželům Tomáši  a  Olze  Konečným,
Metylovice 302, na dobu 1 rok, za cenu 500 Kč ročně.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.7 bylo schváleno. 

Ad8.) Žádost paní Ivety Ječmík Skuherské o odkoupení části  pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú.
Metylovice
Na minulém zastupitelstvu obce byl schválen záměr prodeje části pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú.
Metylovice. Dne 19. 10. 2020 byla na obec doručena nabídka pana Miroslava Michala Novotného,
na odkoupení uvedeného pozemku za částku 1 500 Kč za m2. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú. Metylovice
panu Miroslavu Michalu Novotnému za cenu 1 500 Kč za m2.
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 4. Zdrželi se 3 (Jan Koloničný, Aleš Velička, Jiří Závodný).
Usnesení č.  9/2020.8a nebylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje   prodej  části  pozemku  parc.  č.  2057/1  v  k.  ú.
Metylovice paní Ivetě Ječmík Skuherské.
Výsledek hlasování:  Pro 5.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Jakub Farný, Jiří Závodný). 
Usnesení č.  9/2020.8b nebylo schváleno. 

Ad9.) Kupní smlouva s paní Monikou Rušitovičovou na odkoupení obecního pozemku parc. č.
600/11
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Kupní  smlouvou  s paní  Monikou  Rušitovičovou
na odkoupení  obecního pozemku parc.  č.  600/11.  Prodej  pozemku paní  Monice  Rušitovičové
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za cenu danou znaleckým posudkem byl schválen zastupitelstvem obce usnesením 6/2020.8. Dle
znaleckého posudku byla kupní cena stanovena na 13 500 Kč.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  prodej  obecního pozemku parc.  č.  600/11 za cenu
danou znaleckým posudkem, tj.  13 500 Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.9a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Kupní  smlouvu  s  paní  Monikou  Rušitovičovou
na  odkoupení  obecního  pozemku  parc.  č.  600/11  za  cenu  danou  znaleckým  posudkem,  tj.
13 500 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 4.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.9b bylo schváleno. 

Ad10.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-8027228/1, Metylovice, parc. č. 615/16, 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-12-8027228/1,  Metylovice,  parc.  č.  615/16,  NNv,  NNk,
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Náhrada za zřízení věcného břemene bude sjednána ve výši
2 000 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  se  společností  ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Pomokly, 405 02 Děčín, IČ:24729035,
zastoupenou společností: Eltrab Group, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
IČ:  05060761,  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohodě  o  umístění  stavby  č.  IP-12-8027228/1,
Metylovice,  parc.  č.  615/16,  NNv,  NNk  a  pověřuje  starostu  obce  k podpisu  smlouvy –  viz
příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.10 bylo schváleno. 

Ad11.) Smlouva o dílo se společností Na míru, spol. s r.o. na zhotovení dokumentace potřebné
k  podání  žádosti  o  dotaci  na  SFDI  na  realizaci  akce  „Chodník  Vrchovina  –  Žukov,  k.  ú.
Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce se Smlouvou o dílo  se  společností  Na míru,  spol.  s  r.o.
na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na SFDI na realizaci akce „Chodník
Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice.  Cena za zpracování dokumentace k podání žádostí  činí
84 700 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo se společností Na míru, spol. s.r.o.,
Metylovice  329,  73949 Metylovice,  IČ:  03747361,  zastoupenou jednatelkou  společnosti  Ing.
Kamilou Hyšplerovou, na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na SFDI
na realizaci akce „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 6.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
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Usnesení č.  9/2020.11 bylo schváleno. 
 
Ad12.) Zpracování  dokumentace pro provádění stavby na „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú.
Metylovice“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s cenovou  nabídkou  Ing.  Jana  Görnera,  na  zpracování
projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  a  inženýrskou  činnost  pro  provádění  stavby
„Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“. Celková cena za zpracování dokumentace je
149 800 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Janem Görnerem, Nad Lipinou
1729, 738 01 Frýdek – Místek, na zpracování dokumentace pro provádění stavby na „Chodník
Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“ za dohodnutou cenu 149 800 Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 7.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.12 bylo schváleno. 

Ad13.) Žádost pana Jiřího Nováčka o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú.
Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí  pana Jiřího Nováčka o pronájem části obecního
pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú. Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  záměr  pronájmu  části  obecního  pozemku  parc.  č.
2006/3 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.13 bylo schváleno. 

Ad14.) Žádost paní Růženy Vrbové o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2022 v k. ú.
Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní Růženy Vrbové o odkoupení části obecního
pozemku parc. č. 2022 v k. ú. Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2022
v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.14 bylo schváleno. 

Ad15.) Podání žádosti  o dotaci na obnovu MK kaštan – svatá Anna z Ministerstva pro místní
rozvoj  na  rok  2021  z podprogramu  Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  pro  dotační  titul
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s možností a podmínkami podání žádosti o dotaci na obnovu
MK kaštan – svatá Anna z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2021 z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Termín pro podání žádosti je do 21. 12. 2020. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z Ministerstva
pro místní rozvoj na rok 2021  z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
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titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt „Obnova MK kaštan – svatá
Anna“.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.15 bylo schváleno. 

Ad16.) Záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice,
Metylovice č. p. 495, za účelem provozu prodejny s potravinami
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní Jeanetty Pavelkové o   ukončením pronájmu
části nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, kde provozovala prodejnu
s potravinami. Rovněž ukončí nájem částí nebytových prostor pronajatých za účelem podnikání –
provozování služeb (dříve provozovna České pošty).
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
obecního úřadu Metylovice č. p. 495, za účelem provozu prodejny potravin.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.16a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
obecního úřadu Metylovice č. p. 495, za účelem provozování podnikatelských služeb.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.16b bylo schváleno. 

Ad17.) Rozpočtová úprava č. 9
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. 9 – viz příloha č. 8.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.17 bylo schváleno. 

Ad18.) Darovací smlouvy na převody pozemků pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s darovacími  smlouvami  na  převod  pozemků  pod  nově
vybudovaným chodníkem, úsek 3.  Jedná se o části  nově vzniklých pozemku parc.  č. 658/17,
658/16, 708/3, 702/2 vše v k. ú. Metylovice. Darovací smlouvou budou části uvedených pozemků
převedeny do vlastnictví obce Metylovice.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Darovací smlouvy na převod pozemků parc. č. 658/17,
658/16, 708/3, 702/2 v k. ú. Metylovice pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3 a pověřuje
starostu obce k podpisu Darovacích smluv – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  9/2020.18 bylo schváleno. 

Ad19.) Rozbor hospodaření obce Metylovice za leden až září 2020
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozborem hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců roku
2020.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců
roku 2020 – viz příloha č. 10.
 
Různé: 
1. Modernizace bezdrátového rozhlasu v obci Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s nabídkou  společnosti  EMPEMONT  s.r.o.  na  možnost
modernizace stávajícího bezdrátového rozhlasu. Na tuto modernizaci by bylo možné podat žádost
o dotaci z OPŽP (70%). Stávající analogový systém by tak přešel na digitální obousměrné vysílání.
Digitální vysílání má oproti analogu tyto výhody:
- čistý digitální zvuk, bez šumu a jiných rušivých elementů,
-  přijímač  je  schopen kvalitně  přijímat  i  při  dost  slabém nebo  zkresleném vysokofrekvenčním
signálu
- podléhá výrazně méně rušivým vlivům 
- šíří se lépe oproti pásmu VKV-FM, digitální systém vyžaduje pro stejné pokrytí o více než jeden
řád nižší výkon vysílače než analog
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  bere  na  vědomí  nabídku  společnosti  EMPEMONT  s.r.o.
na modernizaci bezdrátového rozhlasu v obci Metylovice.  

 Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Výběr zhotovitele na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“
3. Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností  JANKOSTAV  s.r.o.  na  realizaci  akce

„Metylovice - chodník úsek 1 a 2“
4. Kupní  smlouva  s paní  Monikou  Rušitovičovou  na  odkoupení  obecního  pozemku  parc.  č.

600/11
5. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby  č.

IP-12-8027228/1, Metylovice, parc. č. 615/16, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
6. Smlouva o dílo  se společností  Na míru,  spol.  s  r.o.  na zhotovení  dokumentace  potřebné k

podání  žádosti  o  dotaci  na  SFDI  na  realizaci  akce  „Chodník  Vrchovina  –  Žukov,  k.  ú.
Metylovice

7. Smlouva  o  dílo  s  Ing.  Janem  Görnerem,  Nad  Lipinou  1729,  738  01  Frýdek  –  Místek,
na  zpracování  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  a  inženýrské  činnosti  stavby
„Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“

8. Rozpočtová úprava č. 9
9. Darovací smlouvy na převody pozemků pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
10. Rozbor hospodaření obce Metylovice za leden až září 2020

Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:         19:00 hodin 
 
Termín dalšího zasedání ZO:   24. 11. 2020
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Zápis byl vyhotoven dne:  09. 11. 2020 
 
Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Jakub Farný
                                Tomáš Rabas

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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