
Zápis č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 27. 04. 2021, od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

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

Omluveni:              -

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Svolinský, Aleš Velička

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2021 ze dne 16. 3. 2021
4. Zprávy výborů
5. Pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem

provozování pohostinské činnosti
6. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2021
7.   Zřízení odstavné plochy podél místní komunikace parc. č. 2038/6 v k. ú. Metylovice
8. Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu

„Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa“
9. Žádost  ZŠ  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  MŠ  Metylovice  o  schválení  převodu  zlepšeného

hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu
10. Návrh na schválení Kotlíkových půjček
11. Smlouva o dílo se společností MATTES plus s.r.o. na kompletní opravy omítek poškozených

vlhkostí v bytovém domě č. p. 374
12. 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. 525/110 v k. ú. Metylovice
13. Žádost  pana  Miroslava  Michala  Novotného,  aby  zastupitelstvo  obce  Metylovice  projednalo

a schválilo zpětné odkoupení části pozemků od společnosti METVEST s.r.o.
14. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby  č.

IP-12-8026208/03, Metylovice, parc. č. 339/11, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
15. Smlouva  o  dílo  se  Severomoravskou  stavební  společnosti  s.r.o.  na  realizaci  projektu

„Vybudování retenční nádrže“
16. Smlouva č.  1200300189 o poskytnutí  podpory ze  Státního  fondu životního  prostředí  České

republiky na zpracování projektové přípravy akce „Kanalizace Metylovice“
17. Rozpočtová úprava č. 3
18. Vyvození  odpovědnosti  za  poničení  obecní  cesty  k nemovitosti  pana  Miroslava  Michala

Novotného, vedle domů manželů Koloničných

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
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o body 14. - 17. Pan Miroslav Michal Novotný navrhl doplnění programu o bod 18 a navrhl uctění
památky zesnulého prvního místostarosty pana Václava Šiguta minutou ticha. 
Jelikož nebyly zaměřeny hranice mezi pozemky parc. č. 2038/6, parc. č. 1041/4 a parc. č. 1041/4
v k.  ú.  Metylovice  a  k zaměření  má  dojít  následující  den,  navrhuje  rodina  Volných,  majitelé
pozemků parc. č. 1041/4 a parc. č. 1041/4, vypuštění bodu 7. z jednání zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu zasedání o bod 18.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  4/2021.1a bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje vypuštění bodu 7. z programu zasedání. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Lukáš Halata, Tomáš Rabas).
Usnesení č.  4/2021.1b bylo schváleno.  

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  pana  Jaroslava  Svolinského  a  pana  Aleše  Veličku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli  zápisu pana Jaroslava Svolinského a pana
Aleše Veličku.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Jaroslav Svolinský, Aleš Velička).
Usnesení č.  4/2021.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 3/2021 ze dne 16. 03. 2021
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení č. 3/2021, přičemž všechny body byly splněny.
Starosta  informoval  zastupitelstvo  obce,  že  na  minulém  jednání  by  schválen  Dodatek  č.  1
ke  smlouvě o  technickém zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM KLUBEM METYLOVICE z.s.  a
Obcí  Metylovice.  K tomuto  měla  být  místostarostou  na  jeho  návrh  doplněna  ještě  nějaká
odpovědnost  SK  za  škody.  Jelikož  místostarosta  během  uplynulého  měsíce  žádné  doplnění
nepřipravil,  podepsal  starosta  dodatek  v původním  znění,  tak  jak  byl  navržen  a  schválen  na
minulém  jednání  zastupitelstva  obce,  aby  SK  mohl  realizovat  stavební  objekty,  vyplývající
z tohoto Dodatku č. 1 a nedošlo tak       ke zpoždění termínu realizace. Zastupitelka Marta Bílková
s tímto nesouhlasí, jelikož hlasovala     pro schválení dodatku, doplněného o odpovědnost SK, což
ale nebylo panem místostarostou splněno.
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2021 ze dne 16. 03. 2021.

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva stavebního výboru:

• místostarosta (předseda stavebního výboru) seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru.
Výbor řeší  hranice pozemků a umístění  studní v chatovišti  v Čupku, žádost o osvětlení
v Metylovičkách, opravy cest, změna územního plánu je projednávána na stavebním úřadě
MěÚ Frýdlant n. O., do konce května bude provedena oprava cesty na Žukově. V bodě 11.
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bude projednávána oprava bytového domu a rovněž probíhají další jednání pro výstavbu
chodníku na dolním konci.

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:
• místostarosta (pověřený vedením výboru) seznámil zastupitelstvo s činností výboru. Výbor

připravil  pro děti  Čarodějnickou stezku od knihobudky do chatoviště,  má dohodnutého
zatím jednoho účinkujícího pro program DNE OBCE, vítání  občánků plánuje výbor na
letní měsíce, připravuje květnové uctění památky padlých.

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

výboru.   Připravuje  se  další  číslo  obecního  zpravodaje  (uzávěrka  27.  05.  2021).
„Cykloden“  bude  uskutečněn  v náhradním  termínu,  který  zatím  není  určen.  Probíhá
příprava Cyrilometodějské pouti na Čupek.

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

o činnosti výboru – viz bod 4/2021.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem
provozování pohostinské činnosti
Záměr pronájmu nebytových prostor a výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor
byl schválen na minulém jednání zastupitelstva obce. Do stanoveného termínu podal svou nabídku
Ing. Aleš Přibyla a pan Jakub Václavínek. Oba splňují požadavky, jejich nabídky byly bodově
ohodnoceny a výběr je na rozhodnutí zastupitelů.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy
Metylovice č. p. 466, za účelem provozování pohostinské činnosti panu Jakubu Václavínkovi,
Smetanova 87, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 
Výsledek hlasování:  Pro 5 (Jakub Farný, Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas,
Jiří Závodný).  Proti 0.  Zdrželi se 6. 
Usnesení č.  4/2021.5a nebylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy
Metylovice č. p. 466, za účelem provozování pohostinské činnosti Ing. Aleši Přibylovi, Metylovice
226, 739 49 Metylovice.
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 0.  Zdrželi se 11. 
Usnesení č.  4/2021.5b nebylo schváleno.  
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Zastupitelstvo  obce  se  dohodlo,  že  bude přepracována  hodnotící  tabulka  (úkol  místostarosty),
která  bude  zaslána  všem  zastupitelům,  kteří  své  hodnocení  zašlou  v termínu  do  7  dnů  před
jednáním dalšího zastupitelstva obce a komise pak vyhodnotí výběr zastupitelů. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice dává za úkol místostarostovi obce přepracování hodnotící tabulky,
provedení výběru nájemce jednotlivými zastupiteli s následným vyhodnocením komisí.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0.  Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.5c bylo schváleno.  

Ad6.) 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:

• Římskokatolická  farnost  žádá  o příspěvek na instalaci  ovládání  a  pohonu zvonů kostela
v Metylovicích. Finanční výbor navrhuje poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč,
což činí 70 % nákladů.
• Handicap  centrum  Škola  života  Frýdek-  Místek,  žádá  o  poskytnutí  finančního  daru  na
sociální  činnost.  Stacionář  navštěvují  dva  občané  Metylovic.  Finanční  výbor  navrhuje
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na jednoho občana, tj. 6 000 Kč.
• Podané ruce – osobní asistence, Frýdek – Místek žádá o příspěvek na terénní služby osobní
asistence ve výši 45 000 Kč. Dle informací v žádosti je v roce 2021 poskytována terénní služba
osobní asistence 2 občankám obce. Předpokládaný objem péče na rok 2021 je 1 000 hodin.
Finanční výbor navrhuje zamítnout poskytnutí dotace, ale navrhuje poskytnutí finančního daru
ve výši 20 Kč za 1 hodinu osobní asistence, tj. celkový finanční dar ve výši 20 000 Kč za max.
1 000 hodin.
•  Ptačoroko, z.s.,  žádá o poskytnutí dotace na celkem 4 plánované letní kina v roce 2021
v areálu TK Karlický.  Jelikož  spolku již  byly schválené  dotace v celkové výši  30 000 Kč,
navrhuje finanční výbor spolku dotaci na pořádání 2 promítání letního kina a to ve výši 5 000
Kč na jednu uskutečněnou akci.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí  individuálních dotací  a finančních darů
dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro 9. Proti 1 (Petr Černoch). Zdrželi se 1 (Miroslav Klimánek). 
Usnesení č.  4/2021.6 bylo schváleno.  

Ad8.) Smlouva o poskytnutí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci  projektu
„Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu
Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu  „Obnova  a  rozšíření  veřejného  osvětlení  v obci
Metylovice – IV. etapa“. Na základě této smlouvy poskytne Moravskoslezský kraj dotaci ve výši
maximálně 44,44 % (max. 400 000 Kč) celkově uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  přijetí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje,
z dotačního  programu  Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  Moravskoslezského  kraje  2021,
na realizaci projektu „Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa“.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
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Usnesení č.  4/2021.8a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí  dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021, na realizaci projektu „Obnova a rozšíření veřejného osvětlení
v obci Metylovice – IV. etapa“ – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  4/2021.8b bylo schváleno.  
 
Ad9.)  Žádost  ZŠ  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  MŠ  Metylovice  o  schválení  převodu  zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s žádostí  ZŠ  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  MŠ  Metylovice
o schválení  převodu zlepšeného hospodářského výsledku za  rok 2020 ve výši  182 427,95 Kč
do rezervního fondu a následného využití na rozvoj činnosti školy.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  ZŠ  Mjr.  Ambrože  Bílka  a  MŠ  Metylovice  převod
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 182 427,95 Kč do rezervního fondu. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  4/2021.9 bylo schváleno.  

Ad10.)  Návrh na schválení Kotlíkových půjček
Místostarosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  stavem  „Kotlíkových  půjček“,  které  jsou
poskytovány  na  základě  zastupitelstvem  schváleného  programu.  Ke  dní  26.04.2021  byla
zkontrolována další žádost občanky Metylovice, která byla úspěšná v získání dotace na výměnu
kotlů v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva a může požádat o návratnou
finanční výpomoc. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí návratné finanční hotovosti tzv. Kotlíkové
půjčky žadatelům z řad občanů obce  - viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.10 bylo schváleno.  

Ad11.)  Smlouva  o  dílo  se  společností  MATTES  plus  s.r.o.  na  kompletní  opravy  omítek
poškozených vlhkostí v bytovém domě č. p. 374
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o dílo se společností MATTES plus s.r.o.
na kompletní opravy omítek poškozených vlhkostí v bytovém domě č. p. 374. Dohodnuta cena
za dílo je 173 948,65 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje  Smlouvu o dílo  se  společností  MATTES plus  s.r.o.,
Studentská 154/1,  736 01 Havířov  –  Podlesí,  IČ:  27830594,  zastoupenou Martinem Šatkem,
jednatelem, na kompletní opravy omítek poškozených vlhkostí v bytovém domě č. p. 374, za cenu
173 948,65 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.11 bylo schváleno.  
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Ad12.)  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. 525/110 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.  525/110  v k.  ú.  Metylovice.  Smlouva  o  smlouvě  budoucí  byla  schválena
zastupitelstvem obce. Náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 2 420 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.  075/2021  Ing.  Jiřím  Němcem,  firma  ELTOM.  s.r.o.,  Oběžná  163/19,  709  00
Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25837117, o zřízení věcného břemene – služebnosti na zřízení
podzemní  kabelové přípojky  NN 0,4  kV na  pozemek  parc.  č.  525/110  v k.  ú.  Metylovice  a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Žádost pana Miroslava Michala Novotného, aby zastupitelstvo obce Metylovice projednalo
a schválilo zpětné odkoupení části pozemků od společnosti METVEST s.r.o.
Pan Miroslav Michal Novotný zaslal  dopis všem zastupitelům obce a žádá,  aby zastupitelstvo
projednalo  a  schválilo  zpětné  odkoupení  části  pozemků  od  společnosti  METVEST  s.r.o.,
kdy se podle jeho názoru obec zbavila pozemků, kde má být vybudována cyklostezka. 
Kupní  smlouva  umožňuje  odkup  pozemků,  potřebných  pro  vybudování  cyklostezky,  zpět
do vlastnictví obce do 5 let od prodeje (termín do 26. 11. 2023). Protože projekt na cyklostezku
ještě není zcela dopracován, tak doposud ani nevzešla potřeba pozemky zpětně kupovat. Nebyla
tak ani potřeba pozemky geodeticky zaměřit a oddělit. Zastupitelé se na jednání dohodli, že se od
pozemků oddělí 4 metrový pás a společnost METVEST s.r.o. bude vyzvána ke zpětnému prodeji
nově oddělených pozemků dle podmínek stanových v Kupní smlouvě.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  provedení  zaměření  pozemků  potřebných  pro
vybudování  cyklostezky  a  podání  žádosti  o  odkup  zaměřených  pozemků  od  společnosti
METVEST s.r.o.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4/2021.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-8026208/03, Metylovice, parc. č. 339/11, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IP-12-8026208/03, Metylovice, parc. č. 339/11,
NNv, NNk. Smlouva o smlouvě budoucí na tuto přípojku byla sice schválena zastupitelstvem obce
usnesením  4/2020.10,  ale  protože  nedošlo  k dohodě  se  sousedním  vlastníkem  pozemku,  tak
dochází ke změně ve způsobu napojení  pozemku parc.  č.  339/11, místo podzemní přípojky se
proveden  přípojka  nadzemním  kabelovým  vedením.  Náhrada  za  zřízení  věcného  břemene  je
sjednána ve výši 1 210 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: 
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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-12-8026208/03, Metylovice, parc. č. 339/11, NNv, NNk a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.14 bylo schváleno.  

Ad15.) Smlouva  o  dílo  se  Severomoravskou  stavební  společnosti  s.r.o.  na  realizaci  projektu
„Vybudování retenční nádrže“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  dílo  se  společností  Severomoravskou
stavební  společnosti  s.r.o.  na  realizaci  projektu  „Vybudování  retenční  nádrže“.  Na  realizaci
projektu byly osloveny 4 firmy, z nichž cenovou nabídku podaly dvě. Hodnotící komise hodnotila
ekonomickou  výhodnost  nabídek  podle  nejnižší  nabídkové  ceny  a  doporučila  pro  realizaci
projektu  „Vybudování  retenční  nádrže“  Severomoravskou  stavební  společnost  s.r.o.,  za  cenu
1 100 495 Kč včetně DPH viz příloha č. 8. Smlouva bude podepsána v případě kladného výsledku
podané žádosti o dotaci na tento projekt.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  se  Severomoravskou  stavební
společnosti s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 47153849, na realizaci
projektu „Vybudování retenční nádrže“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v případě
kladného vyhodnocení žádosti o dotaci na tento projekt – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.15 bylo schváleno.  

Ad16.) Smlouva č. 1200300189 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na zpracování projektové přípravy akce „Kanalizace Metylovice“
Starosta seznámil zastupitelstvo se Smlouvou č. 1200300189 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na zpracování projektové přípravy akce „Kanalizace
Metylovice“. Na základě této smlouvy bude poskytnuta dotace ve výši max. 90 % (max. 521 550
Kč) celkových způsobilých výdajů z přípravných prací na stavbu Kanalizace – 3. stavba. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu č. 1200300189 se Státním fondem životního
prostřední  ČR,  Kaplanova  1931/1,  148 00 Praha 11,  zastoupeným Ing.  Petrem Valdmanem,
ředitelem,  o  poskytnutí  podpory  na  zpracování  projektové  přípravy  akce  „Kanalizace
Metylovice“.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.16a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  pověřuje  starostu  obce  k podpisu  Smlouvy  č.  1200300189  se
Státním fondem životního prostřední ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing.
Petrem Valdmanem,  ředitelem,  o poskytnutí  podpory na zpracování projektové  přípravy akce
„Kanalizace Metylovice“ – viz příloha č. 10. 
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Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.16b bylo schváleno.  

Ad17.) Rozpočtová úprava č. 3
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. 3 – viz příloha č. 11.
Výsledek hlasování:  Pro11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  4/2021.17bylo schváleno.  

Ad18.) Vyvození odpovědnosti za poničení obecní cesty k nemovitosti pana Miroslava Michala
Novotného, vedle domů manželů Koloničných
Místostarosta  seznámil  zastupitelstvo  obce,  jak  došlo  k poničení  obecní  cesty  firmou,  která
zhotovovala přípojku elektrického vedení a je rovněž zodpovědná za provedení opravy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí informace k poničení obecní cesty k nemovitosti
pana Miroslava Michala Novotného, vedle domů manželů Koloničných. 

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  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu

„Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice – IV. etapa“
4. Seznam žadatelů o poskytnutí návratné finanční hotovosti, o tzv. Kotlíkové půjčky
5. Smlouva o dílo se společností MATTES plus s.r.o. na kompletní opravy omítek poškozených

vlhkostí v bytovém domě č. p. 374
6. 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.  525/110  v k.  ú.
Metylovice

7. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby  č.
IP-12-8026208/03, Metylovice, parc. č. 339/11, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.

8. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování retenční nádrže“
9. Smlouva  o  dílo  se  Severomoravskou  stavební  společnosti  s.r.o.  na  realizaci  projektu

„Vybudování retenční nádrže“
10. Smlouva č.  1200300189 o poskytnutí  podpory ze Státního fondu životního prostředí České

republiky na zpracování projektové přípravy akce „Kanalizace Metylovice“
11. Rozpočtová úprava č. 3.

Začátek jednání zastupitelstva obce:     17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           20:00 hodin 
Přerušení jednání:                                           19.00 – 19.10 hodin (u bodu č. 13) 
Jednání zastupitelstva obce bylo přerušeno z důvodu neustálého narušování jednání zastupitelstva
obce  panem  Miroslavem  Michalem  Novotným,  který  i  přes  několikeré  upozornění  starosty
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neuposlechl výzvy k nenarušování jednání zastupitelstva, došlo i k verbálním napadáním starosty.
Pan Miroslav Michal Novotný byl vyzván k opuštění jednání (19:15).

  
Termín dalšího zasedání ZO:   25. 05. 2021
 
Zápis byl vyhotoven dne:  09. 05. 2021  

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Jaroslav Svolinský

                                Ale Velička

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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