
Zápis č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 16. 03. 2021, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

Přítomno:                   10 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Omluveni:              1 (Aleš Velička)

Ověřovatelé zápisu:    Petr Černoch, Jakub Farný

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Kontrola plnění usnesení č. 2/2021 ze dne 16. 2. 2021
4. Zprávy výborů
5. Žádost  pana  Radima  Ludvíka  o  pronájem části  obecního  pozemku parc.  č.  2073/6  v  k.  ú.

Metylovice
6. Žádost paní Kamily Novákové o odkoupení pozemku parc. č. 2018/1 v k. ú. Metylovice
7. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2021
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení

podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 1163 v k. ú. Metylovice
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení

podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice
10. Žádost  pana  Michala  Hrůzka  o  pronájem  části  obecního  pozemku  parc.  č.  721/3  v k.  ú.

Metylovice
11. Zřízení odstavné plochy podél místní komunikace parc. č. 2038/6 v k. ú. Metylovice
12. Smlouva o dílo č. 21001 s panem Milošem Kopeckým na vypracování projektové dokumentace

stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“
13. Veřejnoprávní smlouva s městem Frýdlant nad Ostravicí  o vykonávání přenesené působnosti

podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM

METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice
15. Změna vyplácení příspěvku na stravování pro uvolněné členy Zastupitelstva obce Metylovice
16. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, včetně

inventarizační zprávy za rok 2020
17. Rozpočtová úprava č. 2
18. Příkazní smlouva s panem Alešem Petrželou na administraci veřejné zakázky malého rozsahu

na stavební práce „Retenční nádrž pro zachycování dešťových vod v areálu SK Metylovice“
19. Schválení účetní závěrky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice,

příspěvkové  organizace,  sestavené  k rozvahovému  dni  31.  12.  2020,  včetně  inventarizační
zprávy za rok 2020

20. Návrh smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o.
21. Pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem

provozování pohostinské činnosti
22. Investice do hospody a kabin na hřišti

1 

 



23. Výstavba Metylovičky a závazky vůči METVESTU
24. Oprava kapliček a sakrálních staveb v obci

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 18. až 21.  Pan Miroslav Michal Novotný navrhl doplnění programu o body 22. – 23.
Zastupitelka Marta Bílková navrhla doplnění programu o bod 24. 
Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu zasedání o body 18. až 21. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  3/2021.1a bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu zasedání o body 22. až 23. 
Výsledek hlasování:  Pro 8.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Lukáš Halata, Tomáš Rabas).
Usnesení č.  3/2021.1b bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu zasedání o bod 24. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Lukáš Halata).
Usnesení č.  3/2021.1c bylo schváleno.  

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu pana Petra  Černoch a pana Jakuba Farného. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Petra Černoch a pana Jakuba
Farného.  
Výsledek hlasování:  Pro 8.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Jakub Farný).
Usnesení č.  3/2021.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 2/2021 ze dne 16. 02. 2021
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení č. 2/2021, přičemž všechny body byly splněny.
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2021 ze dne 16. 02. 2021.

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva stavebního výboru:

• místostarosta (předseda stavebního výboru) seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru.
Je  dokončena  grafická  úprava  územního  plánu.  Výstavba  chodníků,  dolní  část  –  bylo
vydáno stanovisko pro výstavbu od společností ČEZ a CETIN, schází stanovisko SMVAK,
výbor bude řešit vyjádření občanů. Stanovisko SMVAK schází rovněž u projektu hasičské
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zbrojnice.  Výbor  uskutečnil  prohlídku  budovaného  zázemí  na  hřišti.  Protistraně  bylo
předáno stanovisko právního zástupce obce k opravě kanalizace v Metylovičkách.  Další
činnost výboru bude projednávána v následujících bodech jednání zastupitelstva. 

Zpráva kulturního výboru:
• místostarosta (pověřený vedením výboru) seznámil zastupitelstvo s činností výboru. Vítání

občánků – rodiče budou v letošním roce vyzvání  jednotlivě.  Výbor oslovuje účinkující
na Den OBCE.

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

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

Zpráva PR výboru:
• předsedkyně PR výboru Leona Pavlásková seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti

výboru.   Připravuje  se  další  číslo  obecního  zpravodaje,  byl  oceněn  únorový  výherce
soutěže „Toulky po Metylovicích“.

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

o činnosti výboru – viz bod 3/2021.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Žádost pana Radima Ludvíka o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú.
Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s opakovaně  podanou  žádostí  pana  Radima  Ludvíka
o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice. Záměr pronájmu nebyl
schválen na minulém jednání zastupitelstva obce a stavební výbor má k pronájmu rovněž zamítavé
stanovisko.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  záměr  pronájmu  části   obecního  pozemku  parc.  č.
2073/6 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 10.  Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.5 nebylo schváleno.  

Ad6.) Žádost paní Kamily Novákové o odkoupení pozemku parc. č. 2018/1 v k. ú. Metylovice
Záměr prodeje obecního pozemku byl schválen na minulém jednání zastupitelstva obce, stavební
výbor  souhlasí  s prodejem.  Jako  jedinému  zájemci  bude  pozemek  parc.  č.  2018/1  v k.  ú.
Metylovice prodán paní Kamile Novákové, za cenu danou znaleckým posudkem.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje prodej pozemku  parc. č. 2018/1 v k. ú. Metylovice
paní Kamile Novákové,  Frýdlantská 1886, 738 01 Frýdek – Místek, za cenu danou znaleckým
posudkem.
Výsledek hlasování:  Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.6 bylo schváleno.  
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Ad7.) 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
dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021:

 Strom života Nový Jičín žádá o příspěvek na podporu provozu mobilního hospice. I když
tuto  službu  nevyužil  v roce  2020  žádný  občan  obce,  finanční  výbor  je  pro  zachování
podpory poskytování této služby.  Finanční výbor navrhuje individuální dotaci zamítnout a
místo dotace poskytnout finanční dar ve výši 2 500 Kč. 

 Zdravotní  klaun,  o.p.s.  žádá  o  finanční  dar  na  podporu  zajištění  návštěv  klaunů
u hospitalizovaných dětí.  Finanční výbor navrhuje poskytnutí  symbolického daru ve výši
1 000 Kč.

 Linka Bezpečí žádá o finanční podporu (dar) na provoz dětské krizové linky ve výši 7 500
Kč.  Finanční výbor navrhuje poskytnout finanční dar na provoz linky bezpečí ve stejné výši
jako v roce 2020, tj. 2 000 Kč.

Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  poskytnutí  individuálních  dotací  a  finančních  darů
dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.7 bylo schváleno.  

Ad8.) Smlouva o zřízení  věcného  břemene –  služebnosti  se  společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.
na zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 1163 v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek
parc. č. 1163 v k. ú. Metylovice. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem obce
usnesením 11/2019.11. Náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 1 210 Kč včetně
DPH.
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 – služebnosti na zřízení podzemní kabelové
přípojky  NN 0,4  kV na  pozemek  parc.  č.  1163  v k.  ú.  Metylovice  a  pověřuje  starostu  obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  3/2021.8 bylo schváleno.  
 
Ad9.)  Smlouva  o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
na zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou   o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek
parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem obce
usnesením 4/2020.21. Náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 1 210 Kč včetně
DPH.
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 –
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Vinohrady,  IČ:  47195355,  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  na  zřízení  podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 4.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  3/2021.9 bylo schváleno.  

Ad10.)  Žádost pana Michala Hrůzka o pronájem části obecního pozemku parc. č. 721/3 v k. ú.
Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana Michala Hrůzka o pronájem části obecního
pozemku  parc.  č.  721/3  v k.  ú.  Metylovice  za  účelem stavby  dřevěného  přístřešku  pro  auto.
Stavební výbor navrhuje místo pronájmu prodej uvedené části pozemku. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje  záměr pronájmu části  obecního pozemku parc. č.
721/3 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 4 (Petr Černoch, Jakub Farný, Miroslav Klimánek, Leona
Pavlásková). Zdrželi se 6. 
Usnesení č.  3/2021.10 nebylo schváleno.  

Ad11.)  Zřízení odstavné plochy podél místní komunikace parc. č. 2038/6 v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s návrhem  na  zřízení  odstavné   plochy   podél  místní
komunikace parc. č. 2038/6 v k. ú. Metylovice (pravá strana komunikace od kapličky svatá Anna
po RD č.p.  559 – Hribík  Ján).  Jednalo  by  se o  plochu,  kterou by bylo vymezeno  místo  pro
parkování vozidel návštěvníků obce, kteří jinak parkují na „točně“ autobusu u kapličky sv. Anny,
popř.  k umístění  kontejnerů  na  separovaný  odpad.  Ke  stanovení  hranic  s majiteli  sousedních
pozemků bude provedeno geodetické zaměření. 
Stavební výbor navrhuje vymezit parkovací plochu na pozemku parc. č. 1000/2, kde však může
nastat  problém  s míjením  osobních  automobilů  mířících  na  a  z  parkoviště.  Takže  by  se
v nepřehledných  úsecích  cesty  od  svaté  Anny  k pozemku  1000/2  musely  pravděpodobně
vybudovat výhybny.
Bylo dohodnuto, že se nechá geodetem vytyčit vlastnická hranice mezi místní komunikací parc. č.
2038/6 a pozemky parc. č. 1041/4 a 1041/14 v k.ú. Metylovice. Možnost zřízení odstavené plochy
se tedy bude řešit až na základě výsledku zaměření hranice pozemků.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice souhlasí s vytyčením vlastnické hranice mezi místní komunikací
parc. č. 2038/6 a pozemky parc. č. 1041/4 a 1041/14 v k.ú. Metylovice. 
 
Ad12.)  Smlouva o  dílo  č.  21001  s panem  Milošem  Kopeckým  na  vypracování  projektové
dokumentace stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o dílo č. 21001 s panem Milošem Kopeckým
na vypracování projektové dokumentace stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo s panem Milošem Kopeckým, Mosty
u  Jablunkova  275,  739 98  Mosty  u  Jablunkova,  IČ:  13640241,  na  vypracování  projektové
dokumentace stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 5. 
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Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. Nepřítomen 1 (Jakub Farný).

Usnesení č.  3/2021.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Veřejnoprávní  smlouva  s městem  Frýdlant  nad  Ostravicí  o  vykonávání  přenesené
působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Veřejnoprávní smlouvou s městem Frýdlant nad Ostravicí
o vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Veřejnoprávní  smlouvu  s  městem  Frýdlant  nad
Ostravicí o vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky        a řízení o nich a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM
METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o technickém zhodnocení mezi
SPORTOVNÍM KLUBEM METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technickém zhodnocení
mezi  SPORTOVNÍM KLUBEM METYLOVICE,  z.s.  a  Obcí  Metylovice  a pověřuje  starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 1 (Miroslav Klimánek). Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Petr
Černoch). 
Usnesení č.  3/2021.14 bylo schváleno.  

Ad15.) Změna  vyplácení  příspěvku  na  stravování  pro  uvolněné  členy  Zastupitelstva  obce
Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se změnou vyplácení příspěvku na stravování pro uvolněné
členy Zastupitelstva obce Metylovice. Od 01. 02. 2021 přechází obec na stravenkový paušál, tj.
peněžité plnění ve výši 55% z ceny 100 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje změnu vyplácení příspěvku na stravování pro uvolněné
členy Zastupitelstva obce Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. Nepřítomen 1 (Jan Koloničný).
Usnesení č.  3/2021.15 bylo schváleno.  

Ad16.) Schválení účetní závěrky Obce Metylovice,  sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
včetně inventarizační zprávy za rok 2020
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrkou Obce Metylovice za
rok  2020,  sestavenou  k rozvahovému  dni  31.  12.  2020,  včetně  inventarizační  zprávy  Obce
Metylovice za rok 2020.
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  účetní  závěrku  Obce  Metylovice,  sestavenou  k
rozvahovému dni 31. 12. 2020, včetně inventarizační zprávy Obce Metylovice za rok 2020 – viz
příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. Nepřítomen 1 (Marta Bílková). 
Usnesení č.  3/2021.16 bylo schváleno.  

Ad17.) Rozpočtová úprava č. 2
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. 2 – viz příloha č. 9.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 1 (Marta Bílková). 
Usnesení č.  3/2021.17bylo schváleno.  

Ad18.) Příkazní  smlouva  s  panem  Alešem Petrželou  na  administraci  veřejné  zakázky  malého
rozsahu  na  stavební  práce  „Retenční  nádrž  pro  zachycování  dešťových  vod  v  areálu  SK
Metylovice“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Příkazní  smlouvou  s panem  Alešem  Petrželou
na  administraci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  „Retenční  nádrž  pro
zachycování dešťových vod v areálu SK Metylovice“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu s panem Alešem Petrželou, Třebčín
272, 783 42 Třebčín, IČ: 02918048, na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce  „Retenční  nádrž  pro  zachycování  dešťových  vod  v  areálu  SK Metylovice“  a  pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.18 bylo schváleno.  

Ad19.) Schválení  účetní  závěrky  Základní  školy  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  Mateřské  školy
Metylovice,  příspěvkové  organizace,  sestavené  k rozvahovému  dni  31.  12.  2020,  včetně
inventarizační zprávy za rok 2020
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s účetními sestavami a inventarizační
zprávou  Základní  školy  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  Mateřské  školy  Metylovice,  příspěvkové
organizace za rok 2020.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2020,  včetně  inventarizační  zprávy  Základní  školy  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  Mateřské  školy
Metylovice, příspěvkové organizace za rok 2020 – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.19 bylo schváleno.  

Ad20.) Návrh smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o.
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy o dílo se společností   DIGIS, spol. s r.o.
Jedná se o provedení aktualizace a modernizace stávajícího geografického informačního systému
obce.  Předmětem  smlouvy  by  byla  aktualizace  digitální  katastrální  mapy  k.ú.  Metylovice
a systémová podpora za celkovou cenu 3 500 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se
sídlem Výstavní  292/13,  Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava,  IČ:  1912276,  zastoupenou Ing.
Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, o provedení aktualizace a modernizace geografického
informačního  systému  obce  za  celkovou  cenu  3 500  Kč  bez  DPH  a  pověřuje  starostu  obce
k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 12. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  3/2021.20 bylo schváleno.  

Ad21.) Pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem
provozování pohostinské činnosti
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s návrhem  na  vyhlášení  záměru  pronájmu  nebytových
prostor  a  výzvy  k podání  nabídky  na  pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy
Metylovice č. p. 466, za účelem provozování pohostinské činnosti. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje vyhlášení záměru pronájmu a výzvy k podání nabídky
na  pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem
provozování pohostinské činnosti.
Výsledek  hlasování:   Pro  7.   Proti  1  (Petr  Černoch).  Zdrželi  se  2  (Marta  Bílková,  Jan
Koloničný). 
Usnesení č.  3/2021.21 bylo schváleno.  

Ad22.) Investice do hospody a kabin na hřišti
Starosta seznámil zastupitelstvo obce a přítomné občany s investicemi do hospod a kabin na hřišti
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí investice do hospody a kabin na hřišti.

Ad23.) Výstavba Metylovičky a závazky vůči METVESTU
Starosta seznámil zastupitelstvo obce a přítomné občany s výstavbou v Metylovičkách a závazky
vůči  METVESTU. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  vzalo  na  vědomí výstavbu  Metylovičky  a  závazky  vůči
METVESTU.

Ad24.) Oprava kapliček a sakrálních staveb v obci
Zastupitelka  Marta  Bílková  podala  zastupitelstvu  obce  návrh  na  opravu kapliček  a  sakrálních
staveb v obci.  Bude řešeno jejich  vlastnictví,  případný převod do majetku  obce a  financování
oprav prostřednictvím dotací.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí návrh na opravy kapliček a sakrálních staveb
v obci.
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Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce

Metylovice na rok 2021
3. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  se  společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.  na

zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 1163 v k. ú. Metylovice
4. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  se  společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.  na

zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice
5. Smlouva o dílo č. 21001 s panem Milošem Kopeckým na vypracování projektové dokumentace

stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“
6. Veřejnoprávní smlouva s městem Frýdlant nad Ostravicí o vykonávání přenesené působnosti

podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
7. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM

METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice
8. Účetní  závěrka  Obce  Metylovice,  sestavené  k rozvahovému  dni  31.  12.  2020,  včetně

inventarizační zprávy za rok 2020
9. Rozpočtová úprava č. 2
10. Příkazní smlouva s panem Alešem Petrželou na administraci veřejné zakázky malého rozsahu

na stavební práce „Retenční nádrž pro zachycování dešťových vod v areálu SK Metylovice“
11. Účetní závěrka Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové

organizace,  sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, včetně inventarizační zprávy za rok
2020

12. Smlouva o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o.

Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           19:30hodin 
  
Termín dalšího zasedání ZO:   27. 04. 2021
 
Zápis byl vyhotoven dne:  02. 04. 2021  

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Petr Černoch
                                Jakub Farný

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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