
Zápis č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 19. 01. 2021, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

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

Omluveni:              1 (Petr Černoch – příchod 17:13 hod.)

Ověřovatelé zápisu:    Marta Bílková, Jiří Závodný

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Kontrola plnění usnesení č. 11/2020 ze dne 22. 12. 2020
4. Zprávy výborů
5. Směna částí obecních pozemků parc. č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
6. Dodatek č. 7 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2020/

D7 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. 
7. Rozpočtová úprava č. 12/2020
8. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj obce Metylovice“
9. Smlouva o dílo s panem Milošem Kopeckým na vypracování projektové dokumentace stavby 

„Kanalizace Metylovice – 3. stavba“
10. Rozpočtová úprava č. 1
11. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2021
12. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. 

Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
13. Podání žádosti o dotaci na opravu MK k Medvěďoku z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 

2021 z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů na 
opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity

14. Žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Koloničné, Ph.D. o směnu části obecního pozemku parc. č. 2057/1
ostatní plocha, ostatní komunikace za části pozemků parc. č. 1086/8 a 1086/11, ostatní plocha, 
jiná plocha a finanční vyrovnání zbývající plochy

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 11. až 14.   Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  1/2021.1 bylo schváleno.  
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Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího Závodného. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli  zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího
Závodného.  
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  1/2021.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 11/2020 ze dne 22. 12. 2020
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících
z usnesení č. 11/2020, přičemž všechny body byly splněny.
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2020 ze dne 22. 12.
2020.  

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva PR výboru:

• předsedkyně PR výboru Leona Pavlásková seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti
výboru. Byly připraveny zásady pro vydávání obecního zpravodaje (bude projednáváno
v bodě 8), připravuje se nové číslo zpravodaje, probíhá soutěž „Toulky po Metylovicích“.

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

o činnosti  výboru.  Činnost  bude  projednávána  v následujících  bodech  jednání
zastupitelstva. 

Zpráva kulturního výboru:
• člen  výboru  Miroslav  Klimánek  seznámil  zastupitelstvo  s činností  kulturního  výboru.

Výbor připravuje Vítání občánků. 
Zpráva stavebního výboru:

•  místostarosta  (předseda  stavebního  výboru)  seznámil  zastupitelstvo  obce  s  činnosti
stavebního  výboru.  Výbor  mimo  jiné  projednával  rekonstrukci  hasičské  zbrojnice.
Místostarosta informoval  zastupitelstvo o dalším postupu jednání o napojení  kanalizace
v Metylovičkách – řešeno s právníkem obce. 

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

o činnosti výboru – viz bod 1/2021.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Směna částí obecních pozemků parc. č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
Záměr směny části  obecního pozemků parc.  č.  762/2,  762/3 a  2044/2 v k.  ú.  Metylovice  byl
schválen  na  minulém  jednání  zastupitelstva  obce.  Uvedené  části  pozemku  budou  směněny
s panem Milanem Škultétym, jako jediným zájemcem o směnu. 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje směnnou smlouvu s panem Milanem Škultétym, bytem
Československé armády 1946, 738 01 Frýdek – Místek, na směnu částí obecních pozemků parc.
č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice - viz příloha č. 2.
Výsledek hlasování:  Pro 11 (příchod Petr Černoch).  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  1/2021.5 bylo schváleno.  

Ad6.) Dodatek  č.  7  ke  smlouvě  o  pachtu  a  provozování  vodního  díla  č.
00535991/SONP/FM/V/2020/D7 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. 
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s    Dodatkem č.  7  ke  smlouvě o  pachtu  a  provozování
vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2020/D7 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava,  a.s.  Záměr  o  pachtu  a  provozování  vodního  díla  o  novou  stavbu  vodovodu  stavby
„Rozšíření vodovodu Metylovice“, byl schválen na minulém jednání zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  7  ke  smlouvě  o  pachtu  a  provozování
vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2020/D7 se Severomoravskými vodovody kanalizacemi
Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou:
Ing.  Anatolem Pšeničkou,  generálním ředitelem a  pověřuje  starostu  obce  k  podpisu  tohoto
dodatku – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  1/2021.6 bylo schváleno.  

Ad7.) Rozpočtová úprava č. 12/2020
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou úpravou jak v příjmové
tak  ve  výdajové  části  rozpočtu.  Tuto  rozpočtovou  úpravu  schválil  na  základě  pověření
zastupitelstva obce starosta obce.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí rozpočtovou úpravu č. 12 – viz příloha č. 4. 

Ad8.) Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj obce Metylovice“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zásadami pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj
obce Metylovice“. Zastupitel Petr Černoch navrhuje úpravu článku II.,  bod 5: - zpravodaj vychází
obvykle 1 x za tři měsíce (4 x ročně).
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj
obce Metylovice“ s úpravou článku II, dle návrhu zastupitele Petra Černocha.  
Výsledek hlasování:  Pro 3 (Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš Velička).  Proti 5. 
Zdrželi se (Marta Bílková, Jan Koloničný, Jiří Závodný). 
Usnesení č.  1/2021.8a nebylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj
obce Metylovice“ – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 6.  Proti 1 (Petr Černoch). Zdrželi se 4 (Marta Bílková, Miroslav 
Klimánek, Jan Koloničný, Aleš Velička). 
Usnesení č.  1/2021.8b bylo schváleno.  
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Ad9.)  Smlouva o dílo  s panem Milošem Kopeckým na vypracování  projektové dokumentace
stavby „Kanalizace Metylovice – 3. stavba“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  smlouvou  o  dílo  s panem  Milošem  Kopeckým
na  vypracování  projektové  dokumentace  stavby  „Kanalizace  Metylovice  –  3.  stavba“.  Cena
za vypracování dokumentace byla stanovena na 449 500 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo s panem Milošem Kopeckým, 739 98
Mosty  u  Jablunkova  275,  na  vypracování  projektové  dokumentace  stavby  „Kanalizace
Metylovice – 3. stavba“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  1/2021.9 bylo schváleno.  

Ad10.)  Rozpočtová úprava č. 1
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. 1 – viz příloha č. 7.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0. Nehlasoval Jan Koloničný - nepřítomen. 
Usnesení č.  1/2021.10 bylo schváleno.  

Ad11.)  Návrh  finančního výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2021
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na poskytnutí individuálních
dotaci a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021:

•  ČSOP ZO Nový Jičín, ZS Bartošovice žádá o poskytnutí příspěvku na provoz záchranné
stanice. Finanční výbor navrhuje poskytnutí daru ve výši 1 200 Kč.
• Středisko  sociálních  služeb  Frýdlant  n.  O.  žádá  o  příspěvek  na  provozní  náklady

pobytových
služeb na rok 2021. Finanční výbor navrhuje uplatnit všeobecné pravidlo, že příspěvek na 1
sociálně  potřebného občana obce  umístěného  trvale  v soc.  zařízení  bude v roce  2021 o
maximální výši 12 000,-Kč ročně (1000,-Kč/měsíčně), což je plánovaný daňový příjem v
roce  na  1  občana  obce.   Jelikož  zařízení  v současné  době  neužívá  žádný  občan  obce
Metylovice a z důvodu možného budoucího využití služeb střediska občany obce, navrhuje
finanční  výbor  finanční  příspěvek  zamítnout  a  místo  příspěvku  poskytnout  dar  ve  výši
12 000 Kč.
• Žirafa – integrované centrum Frýdek – Místek, žádá o poskytnutí příspěvku na sociální
služby pro občany s mentálním postižením. Do stacionáře dochází jeden občan Metylovic.
Finanční výbor navrhuje poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč.
• Svaz  tělesně  postižených  Frýdlant  n.  O.,  žádá  o  poskytnutí  příspěvku  na  volnočasové
aktivity členů, žijících na území Metylovic. Finanční výbor navrhuje poskytnutí daru ve výši
2 400 Kč.
• Tenisový klub Karlický, z.s. žádá o příspěvek na podporu sportovní činnosti mládeže a
hráčů tenisu. Žádost byla podána před schválením pravidel pro poskytování individuálních
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dotací a finančních darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti.  FV doporučil
žadateli podání nové žádosti na platném formuláři. 
• Tenisový klub Karlický, z.s., žádá o poskytnutí příspěvku na pronájem tenisových kurtů a
plnění nájemních podmínek. Žádost byla podána před schválením pravidel pro poskytování
individuálních dotací a finančních darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti. FV
doporučil žadateli podání nové žádosti na platném formuláři.
• Tenisový klub Karlický, z.s., žádá o poskytnutí příspěvku na podporu pořádání hudebních
akcí v Bluegrass Theatre. Žádost byla podána před schválením pravidel pro poskytování
individuálních dotací a finančních darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti. FV
doporučil žadateli podání nové žádosti na platném formuláři.
• Ptačoroko,  z.s.,  žádá  o  poskytnutí  příspěvku  na  podporu  pořádání  hudebních  akcí  v
Bluegrass  Theatre.  Žádost  byla  podána  před  schválením  pravidel  pro  poskytování
individuálních dotací a finančních darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti. FV
doporučil žadateli podání nové žádosti na platném formuláři.
• Ptačoroko,  z.s.,  žádá  o  poskytnutí  příspěvku  na  podporu  pořádání  hudebních  akcí
Bluegrassové  kapky.  Žádost  byla  podána  před  schválením  pravidel  pro  poskytování
individuálních dotací a finančních darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti. FV
doporučil žadateli podání nové žádosti na platném formuláři.
• Ptačoroko, z.s., žádá o poskytnutí příspěvku na podporu reklamy akcí Bluegrass. Žádost
byla podána před schválením pravidel pro poskytování individuálních dotací a finančních
darů pro rok 2021 a nesplňuje tak formální náležitosti. FV doporučil žadateli podání nové
žádosti na platném formuláři.

Zastupitel Petr Černoch navrhuje navýšit dar Středisku sociálních služeb Frýdlant n. O. z 12 000
Kč na 15 000 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle
návrhu finančního výboru s navýšením daru pro Středisko sociálních služeb Frýdlant n. O. dle
návrhu Petra Černocha – viz příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Jan Koloničný). 
Usnesení č.  1/2021.11 bylo schváleno.  

Ad12.)  Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú.
Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
Záměr pronájmu pozemku za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu) byl
projednáván na minulém zastupitelstvu obce a nebyl schválen. Starosta seznámil zastupitelstvo
obce s novou žádostí  Ing.  Pavla Jendrejovského o prodloužení  pronájmu pozemku a navrhuje
prodloužení pronájmu pozemku do 31. 12. 2023, za cenu 15 000 Kč ročně. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Miroslav Klimánek). 
Usnesení č.  1/2021.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Podání žádosti o dotaci na opravu MK k Medvěďoku z Ministerstva pro místní rozvoj na
rok 2021 z podprogramu Podpora  vládou  doporučených  projektů  v oblasti  rozvoje  regionů  na
opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity
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Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s možností  podání  žádosti  o  dotaci  na  opravu  MK
z Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  rok  2021  z podprogramu  Podpora  vládou  doporučených
projektů  v oblasti  rozvoje  regionů  na  opravu  komunikací  poškozených  v souvislosti  s řešením
kůrovcové kalamity. V úvahu připadají 2 komunikace – k Medvěďoku a na Žukov. Pokud Krajský
úřad vydá na tyto komunikace potvrzení o stavu vytěženého kalamitního dříví, bude pak moci
obec podat        na jejich opravu i žádost o dotaci.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z Ministerstva
pro místní rozvoj na rok 2021 - dotační titul 117D8250 - Podpora vládou doporučených projektů
v oblasti rozvoje regionů na projekt „Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov“
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  1/2021.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Koloničné, Ph.D. o směnu části obecního pozemku parc. č.
2057/1 ostatní plocha, ostatní komunikace za části pozemků parc. č. 1086/8 a 1086/11, ostatní
plocha, jiná plocha a finanční vyrovnání zbývající plochy
Záměr směny částí obecních pozemků již byl projednáván zastupitelstvem obce a nebyl schválen.
Ing.  Jan  Koloničný  seznámil  zastupitelstvo  obce  s upraveným  návrhem  směny.  Směna  bude
projednávána pro provedení vybudování nového oplocení a po geometrickém zaměření pozemku.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Koloničné, Ph.D.
o směnu části obecního pozemku parc. č. 2057/1 ostatní plocha, ostatní komunikace za části
pozemků parc. č. 1086/8 a 1086/11, ostatní plocha, jiná plocha a finanční vyrovnání zbývající
plochy.

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Směnná smlouva s  panem Milanem Škultétym na  směnu částí  obecních  pozemků parc.  č.

762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
3. Dodatek č. 7 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2020/

D7 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s.
4. Rozpočtová úprava č. 12/2020
5. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj obce Metylovice“
6. Smlouva o dílo s panem Milošem Kopeckým na vypracování projektové dokumentace stavby

„Kanalizace Metylovice – 3. stavba“
7. Rozpočtová úprava č. 1
8. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce

Metylovice na rok 2021

Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           19:20 hodin 
  
Termín dalšího zasedání ZO:   16. 02. 2021
 
Zápis byl vyhotoven dne:  29. 01. 2021  

6 

 



Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Marta Bílková
                                Jiří Závodný
Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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