
Zápis č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 24. 11. 2020, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

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

Omluveni:             -

Ověřovatelé zápisu:   Petr Černoch, Jaroslav Svolinský

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020
4. Zprávy výborů
5. Výběr zhotovitele na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“
6. Žádost  pana  Jiřího  Nováčka  o  pronájem  části  obecního  pozemku  parc.  č.  2006/3  v k.  ú.

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

Metylovice
8. Výběr provozovatele prodejny potravin v nebytových prostorech v přízemí budovy obecního

úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495
9. Výběr provozovatele podnikatelských služeb v nebytových prostorech (bývalé pošty) v přízemí

budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495
10. Darovací smlouva č. FM/32/j/2020/Ch s Moravskoslezským krajem na darování části pozemku

2038/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
11. Prodej obecního pozemku parc. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice
12. Směna části obecního pozemku parc. č. 2096/2 v k. ú. Metylovice
13. Darovací smlouva s Mojmírem a Jaroslavem Božoněm na darování části pozemků parc. č. 1695

a 1696 v k. ú. Metylovice
14. Žádost pana Vladimíra Kašpríka o odkoupení obecního pozemku par. č. 1944/15 v k. ú. 

Metylovice
15. Smlouva o smlouvě budoucí se společností  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

a.s., o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodu, realizované v rámci stavby „Metylovice –
Lhotka – propoj vodovodního potrubí“

16. Plán inventur na rok 2020 a složení inventarizačních komisí
17. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2020
18. Rozpočtová úprava č. 10
19. Pravidla pro poskytování individuálních dotací a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2021
20. Žádost pana Lukáše Bujnovského o pronájem části obecního pozemku parc. č. 969/12 v k. ú.

Metylovice
21. Nabídka na opravu části střechy bytového domu
22. Nabídka na opravu kanalizace v Metylovičkách
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23. Návrh pana Miroslava Michala Novotného na parkování obecního osobního automobilu Škoda
Rapid po úředních hodinách u obecního úřadu nebo školy, místo parkování u domu starosty
obce 

24. Návrh  pana  Miroslava  Michala  Novotného  na  projednání  používání  motorových  vozidel
ve vlastnictví obce, projednání, kdo je zodpovědný za používání této techniky a kdo povoluje
jízdy

25. Návrh pana Miroslava Michala Novotného na odvolání starosty obce Metylovice pro nezákonné
používání majetku obce

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 19. a 20. Místostarosta doplnil program o body 21. a 22. Pan Miroslav Michal Novotný
navrhl doplnění programu o body 23. až 25.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání doplněný o body 19. a 20. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.1a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání doplněný o body 21. a 22. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.1b bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání doplněný o body 23. až 25. 
Výsledek hlasování:  Pro 1 (Marta Bílková).  Proti 3 (Lukáš Halata, Leona Pavlásková, 
Tomáš Rabas). Zdrželi se 7. 
Usnesení č.  10/2020.1c nebylo schváleno.  

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  
Starosta  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  pana  Petra  Černocha  a  pana  Jaroslava  Svolinského.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jaroslava
Svolinského.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Jaroslav Svolinský). 
Usnesení č.  10/2020.2 bylo schváleno. 
 
Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících
z usnesení č. 9/2020, přičemž všechny body byly splněny.
Starosta  informoval  zastupitelstvo  obce,  že  zatím  nebyla  ze  strany  paní  Miroslavy  Cvičkové
podepsána smlouva na darování části pozemku parc. č. st. 321 (vzniklý pozemek parc. č. 2212 –
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ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6 m2. Přijetí daru a darovací smlouva byla schválena
usnesením 2/2016.8 a podpis smlouvy bude starostou prověřen.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020.

Ad4.) Zprávy výborů 
Zpráva PR výboru:

• předsedkyně PR výboru Leona Pavlásková seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti
výboru za  měsíc  listopad.  Kalendář  na  rok 2021 byl  předán do tisku  a  bude roznesen
domácnostem do konce roku, připravuje se další vydání obecního zpravodaje (uzávěrka
3. 12. 2020).

Zpráva kulturního výboru:
• člen kulturního výboru Miroslav Klimánek informoval zastupitelstvo obce, že za současné

koronavirové  situace  nepřipravuje  výbor  žádné  akce.  Na  základě  informace  starosty,
že v případě uvolnění situace může dojít  k pořádání Silvestrovského výstupu na Čupek,
počítá kulturní výbor se zajištěním pořádání této akce.

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

stavebního  výboru.  Byly  provedeny  kamerové  zkoušky  kanalizace  vedoucí  ze  hřiště
a  z  kompostárny,  další  výborem  projednávané  bude  v následujících  bodech  jednání
zastupitelstva  –  oprava  části  střechy  bytového  domu  (bude  projednáváno  v bodě  21),
oprava kanalizace v Metylovičkách (bude projednáváno v bodě 22). 

Zpráva finančního výboru:
• předseda  finančního  výboru  Jaroslav  Svolinský  seznámil  zastupitelstvo  se  zprávou

o činnosti výboru za měsíc listopad.  Finanční výbor projednal poskytnutí individuálních
dotací  a  darů  (bude  projednáváno  v bodě  17),  projednal  rozpočtovou  úpravu  (bude
projednáváno v bodě 18), projednal rozbor hospodaření obce Metylovice za měsíce leden
až  říjen  2020,  připravuje  rozpočet  na  rok  2021,  aktualizoval  pravidla  pro  poskytování
individuálních dotací a darů pro rok 2021 (bude projednáváno v bodě 19). 

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

o činnosti výboru – viz bod 10/2020.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Výběr  zhotovitele  na  realizaci  stavby  „Sběrný  dvůr  Metylovice“  a  „Kompostárna
Metylovice“
Na minulém jednání zastupitelstva obce byla vybrána jako zhotovitel 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. Společnost byla
vyzvána  k doložení  dokladů  o  kvalifikaci  a  k doložení  podepsané  smlouvy,  což  nedoložila
ve stanovené lhůtě  a  odstoupila  od veřejné  zakázky.  Po vyřazení  tohoto zhotovitele  hodnotící
komise vybrala jako zhotovitele na realizaci této stavby společnost BESTON, spol. s.r.o., která
splnila podmínky zadavatele a byla ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou 3 028 887,96
Kč bez DPH.
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice schvaluje v souladu § 122 odst.  7 a § 124 odst.  2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučení účastníka společnost Navláčil stavební
firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, ze zadávacího řízení na uskutečnění veřejné zakázky
označené  „Realizace  stavby  „Sběrný  dvůr  Metylovice“  a  „Kompostárna  Metylovice“  a  to
z důvodu  nepředložení  originálů  nebo  ověřených  kopií  dokladů  o  jeho  kvalifikaci  před
podpisem smlouvy a neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.5a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  výběr  zhotovitele  a  smlouvu  o  dílo  se  společnosti
BESTON, spol. s.r.o., Dobrá 480, 739 51 Dobrá, IČ: 47667036 na realizaci stavby „Sběrný dvůr
Metylovice“  a  „Kompostárna  Metylovice“  za  nabídkovou  cenu  3 028 887,96  Kč  bez  DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Petr Černoch). 
Usnesení č.  10/2020.5b bylo schváleno. 

Ad6.) Žádost pana Jiřího Nováčka o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú.
Metylovice
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl schválen záměr pronájmu části obecního pozemku
parc. č. 2006/3 v k. ú. Metylovice.  Jako jedinému zájemci bude část obecního pozemku pronajata
panu Jiřímu Nováčkovi.  Smlouva bude uzavřena  na dobu určitou  do 1.  1.  2024,  s výpovědní
lhůtou 1 rok a cena za pronájem byla stanovena na částku 500 Kč za m2 ročně.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  pronájem části  obecního  pozemku parc.  č.  2006/3
v k. ú. Metylovice panu Jiřímu Nováčkovi,  Metylovice 30, na dobu určitou (do 1. 1. 2024) a
cenu pronájmu 500 Kč/rok, viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.6 bylo schváleno. 

Ad7.) Žádost paní Růženy Vrbové o odkoupení části  obecního pozemku parc.  č.  2022 v k.  ú.
Metylovice
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl schválen záměr prodeje části obecního pozemku parc.
č.  2022 v k. ú. Metylovice.  Jako jedinému zájemci  bude část obecního pozemku prodána paní
Růženě Vrbové za cenu danou znaleckým posudkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje prodej části  obecního pozemku parc. č.  2022 v k.  ú.
Metylovice paní Růženě Vrbové, Metylovice 140, za cenu danou znaleckým posudkem.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.7 bylo schváleno. 

Ad8.) Výběr  provozovatele  prodejny  potravin  v  nebytových  prostorech  v  přízemí  budovy
obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495
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Na minulém zastupitelstvu obce byl schválen záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí
budovy  obecního  úřadu  Metylovice,  Metylovice  č.  p.  495,  za  účelem  provozu  prodejny
s potravinami. Doručeny byly dvě nabídky, z nichž zastupitelstvo obce vybírá jako provozovatele
prodejny potravin místní občanku, paní Magdalénu Suchanovou, Metylovice 241. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  vybírá  jako  provozovatele  prodejny  potravin  v  nebytových
prostorech v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495, paní Magdalénu
Suchanovou, Metylovice 241.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  10/2020.8 bylo schváleno. 

Ad9.) Výběr  provozovatele  podnikatelských  služeb  v  nebytových  prostorech  (bývalé  pošty)
v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495
Na minulém zastupitelstvu obce byl schválen záměr pronájmu části nebytových prostor (bývalé
pošty) v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. p. 495, za účelem podnikání –
provozování  služeb.  Jako jedinému  zájemci  budou  nebytové  prostory  pro  provozování  služeb
pronajaty paní Kamile Koperové, Metylovice 109, k provozování kosmetických služeb, pedikúry
a manikúry.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá jako provozovatele podnikatelských služeb v nebytových
prostorech v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice,  Metylovice  č.  p.  495, paní Kamilu
Koperovou, Metylovice 109.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.9 bylo schváleno. 

Ad10.)  Darovací  smlouva  č.  FM/32/j/2020/Ch  s  Moravskoslezským krajem na  darování  části
pozemku 2038/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Darovací  smlouvou  s Moravskoslezským  krajem.
Předmětem daru je nově vzniklý pozemek parc. č. 2038/18 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
492  m2 a  2038/19  (ostatní  plocha,  jiná  plocha)  o  výměře  49  m2,  které  vznikly  oddělením
z pozemku parc. č. 2038/1. Tento pozemek je pod stavbou nově vybudovaného chodníku, úsek 3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Darovací  smlouvu  s Moravskoslezským  krajem,
se  sídlem  ul.  28.  října  117,  702  18  Ostrava,  IČ:  70890692,  zastoupenou  Správou  silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ:  00095711,  zastoupenou  ředitelem  příspěvkové  organizace  Ing.  Tomášem  Böhmem,  na
darování částí pozemku parc. č. 2038/1 (nově oddělený pozemek parc. č. č. 2038/18 o výměře
492 m2                 a pozemek parc. č. 2038/19 o výměře 49 m 2) v k. ú. Metylovice do vlastnictví
obce Metylovice            a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.10 bylo schváleno. 

Ad11.) Prodej obecního pozemku parc. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice
Záměr  prodeje  obecního pozemku parc.  č.  1810/2 v k.  ú.  Metylovice  byl  schválen  usnesením
zastupitelstva obce 6/2020.15. Zájem o uvedený pozemek projevil pan Miroslav Michal Novotný
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a to za cenu 35 Kč za m2. Další zájemce je pan Pavel Pečinka, který žádá o odkoupení uvedeného
pozemku za cenu danou znaleckým posudkem, tj. 49,80 Kč za m2 (tj. celkem 47 500 Kč).
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  prodej  obecního  pozemku  parc.  č.  1810/2  v k.  ú.
Metylovice  panu  Pavlu  Pečinkovi,  Pstruží  233,  739  11  Pstruží,  za  cenu  danou  znaleckým
posudkem, tj. 47 500 Kč.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Jan Koloničný). 
Usnesení č.  10/2020.11a bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  kupní  smlouvu s panem Pavlem Pečinkou,  Pstruží
233, 739 11 Pstruží, na prodej obecního pozemku parc. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5.
Výsledek hlasování:  Pro 8.  Proti 0. Zdrželi se 3 (Petr Černoch, Jan Koloničný, Jaroslav
Svolinský). 
Usnesení č.  10/2020.11b bylo schváleno. 
 
Ad12.) Směna části obecního pozemku parc. č. 2096/2 v k. ú. Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem směny  části obecního pozemku parc. č. 2096/2,
ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  specifikované  v přiloženém  geometrickém  plánu  č.
2955-38/2020 pod novým parc. č. 2096/3 o výměře 652 m2, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice za
částí pozemků ve vlastnictví paní Marcely Hlaváčové parc. č. 1028 (lesní pozemek), 1029/1 (trvalý
travní  porost),  a  1030/5  (lesní  pozemek),  specifikované  v přiloženém  geometrickém  plánu  č.
2955-38/2020 pod novými parc. č. 1028/3 o výměře 13 m2, parc. č. 1029/7 o výměře 56 m2, parc. č.
1030/11 o výměře 384 m2 a parc. č. 1030/12 o výměře 60 m2, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr směny části obecního pozemku parc. č. 2096/2
v k.ú. Metylovice.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.12 bylo schváleno. 

Ad13.) Darovací smlouva s Mojmírem a Jaroslavem Božoněm na darování části pozemků parc. č.
1695 a 1696 v k. ú. Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Darovací smlouvou s Mojmírem a Jaroslavem Božoněm
na darování části pozemků parc. č. 1695 a 1696 v k. ú. Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Darovací  smlouvu  s panem  Mojmírem  Božoněm,
Lhotka 81, 739 47 Lhotka a panem Jaroslavem Božoněm, náměstí B. Němcové 660/1, 708 00
Ostrava – Poruba, na darování části pozemků parc. č. 1695 a 1696 v k. ú. Metylovice a pověřuje
starostu k podpisu darovací smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.13 bylo schváleno. 

Ad14.) Žádost pana Vladimíra Kašpríka o odkoupení obecního pozemku par. č. 1944/15 v k. ú.
Metylovice
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana Vladimíra Kašpríka o odkoupení obecního
pozemku par. č. 1944/15 v k. ú. Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje obecního pozemku par. č. 1944/15 v k.
ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 6. Zdrželi se 5 (Marta Bílková, Miroslav Klimánek, Leona
Pavlásková, Aleš Velička, Jiří Závodný). 
Usnesení č.  10/2020.14 nebylo schváleno. 

Ad15.)  Smlouva  o  smlouvě  budoucí  se  společností  Severomoravské  vodovody  a  kanalizace
Ostrava  a.s.,  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  –  vodovodu,  realizované  v rámci  stavby
„Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o smlouvě  budoucí  se  společností
Severomoravské  vodovody  a  kanalizace  Ostrava  a.s.,  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  –
vodovodu,  realizované  v rámci  stavby  „Metylovice  –  Lhotka  –  propoj  vodovodního  potrubí“.
Cena za zřízení věcného břemene je 2000 Kč za m2 bez DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  se  společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,  a.s.,  se  sídlem:  28.  října 1235/169,  709 00
Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním
ředitelem,  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  –  vodovodu,  realizované  v rámci  stavby
„Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy –
viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.15 bylo schváleno. 

Ad16.) Plán inventur na rok 2020 a složení inventarizačních komisí
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s plánem  inventur  na  rok  2020  a  navrhl  složení
inventarizačních komisí.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení inventarizačních
komisí – viz příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.16 bylo schváleno. 

Ad17.)  Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2020
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo s návrhem na poskytnutí finančních darů:

•  Sbor  dobrovolných  hasičů  žádá  o  poskytnutí  dotace  na  podporu  hasičského  sboru,
volnočasových aktivit dětí a na podporu výjezdové jednotky obce. Finanční výbor navrhuje
poskytnutí dotace v požadované výši 129 300 Kč, tj. 70 % nákladů.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí  individuálních dotací  a finančních darů
dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.17 bylo schváleno. 
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Ad18.) Rozpočtová úprava č. 10
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou úpravou jak v příjmové
tak ve výdajové části rozpočtu.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 10 – viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.18 bylo schváleno. 

Ad19.)  Pravidla  pro  poskytování  individuálních  dotací  a  finančních  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2021
Předseda  finančního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  obce  s pravidly  pro  poskytování
individuálních dotací a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  pravidla  pro  poskytování  individuálních  dotací
a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021 – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.19 bylo schváleno. 

Ad20.) Žádost  pana Lukáše Bujnovského o pronájem části  obecního pozemku parc.  č.  969/12
v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s žádostí  pana  Lukáše  Bujnovského  o  pronájem  části
obecního pozemku parc. č. 969/12 v k. ú. Metylovice.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  záměr  pronájmu  části  obecního  pozemku  parc.  č.
969/12 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Jan Koloničný). 
Usnesení č.  10/2020.20 bylo schváleno. 

Ad21.) Nabídka na opravu části střechy bytového domu
Místostarosta seznámil  zastupitelstvo obce s nabídkou firmy Střechy Ewerest, s.r.o.,  Palkovice,
na  opravu  části  střechy  na  bytovém  domě,  která  je  silně  poškozená.  Nabídka  zatím  ještě
neobsahuje zateplení. Předběžný rozpočet opravy za použití falcovaného plechu činí 55 000 Kč
bez DPH, cena za zateplení bude cca 20 000 Kč. Finální cena bude známa až po otevření střechy a
zjištění reálného stavu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  opravu  střechy  bytového  domu  firmou  Střechy
Ewerest, s.r.o., Palkovice.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  10/2020.21 bylo schváleno. 

Ad22.) Nabídka na opravu kanalizace v Metylovičkách
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami firem Konstruktial a Lasa Stav na opravu
kanalizace v Metylovičkách, kde je nutné provést opravu připojení. Z důvodu neznámé hloubky
a rozsahu výkopu nabízí jedna firma cenu ve výši 70 000 Kč na 3 domy a druhá jen cenu za 1 m3

výkopu ve výši 1 600 Kč. Nabídky tak nejsou zcela porovnatelné, ale v porovnání jen na 1 m3
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výkopu je nabídka fa. Lasa Stav výrazně levnější. Na základě připomínek některých zastupitelů a
pana  starosty  byla  široce  diskutována  otázka  úhrady  nákladů  opravy  zcela  jen  na  účet  obce.
Jednání  byl  přítomný  zástupce  majitelů  domů,  pan Petr  Pazderník,  který  odmítl,  že  by  se  na
samotné opravě podíleli majitelé, kteří jsou ale připraveni uhradit úpravu zahrad do původního
stavu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje opravu kanalizace v části  Metylovičky firmou Lasa
Stav zcela na účet obec.
Výsledek  hlasování:   Pro  4  (Petr  Černoch,  Jakub  Farný,  Miroslav  Klimánek,  Jan
Koloničný).  Proti 3 (Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas). Zdrželi se 4 (Marta
Bílková, Jaroslav Svolinský, Aleš Velička, Jiří Závodný). 
Usnesení č.  10/2020.22 nebylo schváleno.
 
Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Výběr zhotovitele na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“
3. Nájemní  smlouva  s panem Jiřím Nováčkem na  pronájem části  obecního  pozemku parc.  č.

2006/3
4. Darovací smlouva č. FM/32/j/2020/Ch s Moravskoslezským krajem na darování části pozemku

2038/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3
5. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku parc. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice
6. Darovací smlouva s Mojmírem a Jaroslavem Božoněm na darování části pozemků parc. č. 1695

a 1696 v k. ú. Metylovice
7. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

a.s., o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodu, realizované v rámci stavby „Metylovice
– Lhotka – propoj vodovodního potrubí“

8. Plán inventur na rok 2020 a složení inventarizačních komisí
9. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce

Metylovice na rok 2020
10. Rozpočtová úprava č. 10
11. Pravidla pro poskytování individuálních dotací a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2021

Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:         18:35 hodin 
 
Termín dalšího zasedání ZO:   22. 12. 2020
 
Zápis byl vyhotoven dne:  04. 12. 2020 
 
Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Petr Černoch
                                Jaroslav Svolinský
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Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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