
Zápis č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 25. 05. 2021 od 17:00 hodin

v kinosále sokolovny v Metylovicích
 

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

Omluveni:              -

Ověřovatelé zápisu:    Miroslav Klimánek, Leona Pavlásková

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 4/2021 ze dne 27. 4. 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. Smlouva č. 882/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní

infrastruktury na rok 2021 na financování akce „Oblast I – Metylovice – Chodník, Oblast II –
Metylovice – místo pro přecházení“ – ISPROFOND 5817510201

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
8020862 (03), Metylovice, parc. č. 600/3, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.

9. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2020
10. Rozpočtová úprava č. 4
11. Příkazní smlouva s panem Alešem Petrželou na administraci veřejné zakázky malého rozsahu

na dodávky „Obnova a rozšíření VO v obci Metylovice - IV. etapa“
12. Rezignace Petra Černocha na funkci člena kontrolního výboru Zastupitelstva obce Metylovice
13. Smlouva  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  úhradu  nerealizovaných  výnosů  z  jízdného

(protarifovací  ztráty)  v  zóně  č.  470  Integrovaného  dopravního  systému  Moravskoslezského
kraje ODIS

14. Smlouva  o  spolupráci  při  tvorbě,  aktualizaci  a  správě  Digitální  technické  mapy
Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí

15. Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  č.  06051961  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního
prostředí ČR

16. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM
METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice

17. Návrh na schválení Kotlíkových půjček

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. - 17.   
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program zasedání. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.  5/2021.1 bylo schváleno.  
 
Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Klimánka a slečnu Leonu Pavláskovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli  zápisu pana Miroslava Klimánka a slečnu
Leonu Pavláskovou.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Miroslav Klimánek, Leona Pavlásková).
Usnesení č.  5/2021.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 4/2021 ze dne 27. 04. 2021
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení č. 4/2021, přičemž všechny body byly splněny.
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2021 ze dne 27. 04. 2021.

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva kulturního výboru:

• místostarosta (pověřený vedením výboru) seznámil zastupitelstvo s činností výboru. Výbor
připravuje  DEN  OBCE  -  připraveno  několik  vystupujících  a  výbor  bude  jednat  s PR
výborem o  další  spolupráci.  Den  dětí  bude  výbor  připravovat  ve  spolupráci  se  SRPŠ
na konec školního roku.

Zpráva stavebního výboru:
• místostarosta (předseda stavebního výboru) seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru.

Výbor  řeší  odkup  pozemků  pro  výstavbu  cyklostezky  v Metylovičkách,  rekonstrukci
hasičské  zbrojnice,  výstavbu  cesty  na  Žukov,  splaškovou  kanalizaci  a  pokračuje  na
projektu výstavby chodníku na dolním konci.

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

výboru.   Připomněla  uzávěrku  obecního  zpravodaje  (27.  05.  2021).  Probíhá  příprava
Cyrilometodějské pouti na Čupku dne 05. 07. 2021 a připravuje se Metylovský Trojsešup
dne 02. 10. 2021.

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

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

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

o činnosti výboru – viz bod 5/2021.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 
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Ad5.) Pronájem  nebytových  prostor  části  přízemí  budovy  Metylovice  č.  p.  466,  za  účelem
provozování pohostinské činnosti
Na minulém jednání zastupitelstva 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. 
Hodnotící  tabulka  byla  zastupitelům  zaslána  v den  jednání  zastupitelstva  a  nebyl  tak  čas
na vyhodnocení. Z důvodu splnění podmínek pronájmů obou zájemců (Ing. Aleš Přibyla a pan
Jakub Václavínek) navrhuje starosta, aby o provozovateli rozhodli zastupitelé svým hlasováním.
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  7.   Proti  3  (Petr  Černoch,  Miroslav  Klimánek,  Aleš  Velička).
Zdrželi se 1 (Marta Bílková). 
Usnesení č.  5/2021.5 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:

• Myslivecký spolek žádá o poskytnutí finančního daru na nákup jádrového krmiva pro zvěř.
Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje  poskytnutí  finančního daru dle  návrhu finančního
výboru – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5/2021.6 bylo schváleno.  

Ad7.) Smlouva č.  882/B1/2021 o poskytnutí  finančních  prostředků z rozpočtu  Státního  fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 na financování akce „Oblast I – Metylovice – Chodník, Oblast
II – Metylovice – místo pro přecházení“ – ISPROFOND 5817510201 
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  č.  882/B1/2021  o  poskytnutí  finančních
prostředků  z rozpočtu  Státního  fondu dopravní  infrastruktury  na  rok  2021 na  financování  akce
„Oblast I – Metylovice – Chodník, Oblast II – Metylovice – místo pro přecházení“ – ISPROFOND
5817510201. Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty v roce 2020 a z důvodu jejich
nevyčerpání, byl SFDI požádán o převod do roku 2021.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu č. 882/B1/2021 se Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupenou Ing. Zbyňkem
Hořelicou,  o  poskytnutí  finančních  prostředků z rozpočtu  na rok 2021  na financování  akce
„Oblast  I  –  Metylovice  –  Chodník,  Oblast  II  –  Metylovice  –  místo  pro  přecházení“  –
ISPROFOND 5817510201 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5/2021.7 bylo schváleno.  
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Ad8.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-8020862 (03), Metylovice, parc. č. 600/3, 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-12-8020862 (03), Metylovice, parc. č. 600/3, NNk, se společností
ČEZ Distribuce, a.s. Cena za zřízení věcného břemene bude sjednána ve výši 1 000 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se  sídlem Teplická  874/8,  Děčín  IV –  Podmokly,  405 02 Děčín,  IČ:  24729035,  zastoupenou
společnosti PROFI PROJEKT, s.r.o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, o zřízení věcného
břemene a dohodě o umístění  stavby č.  IP-12-8020862 (03),  Metylovice,  parc.  č.  600/3,  NNk
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5/2021.8 bylo schváleno.  
 
Ad9.)  Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2020
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se závěrečným účtem obce Metylovice za rok 2020.
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  závěrečný účet  obce  Metylovice  za  rok 2020 –  viz
příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0.  
Usnesení č.  5/2021.9 bylo schváleno.  

Ad10.)  Rozpočtová úprava č. 4
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. 4 – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.10 bylo schváleno.  

Ad11.)  Příkazní  smlouva s  panem Alešem Petrželou  na  administraci  veřejné  zakázky malého
rozsahu na dodávky „Obnova a rozšíření VO v obci Metylovice - IV. etapa“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Příkazní  smlouvou  s  panem  Alešem  Petrželou
na administraci  veřejné  zakázky malého rozsahu na dodávky „Obnova a rozšíření  VO v obci
Metylovice - IV. etapa“. 
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 dodávky
„Obnova a  rozšíření  VO v  obci  Metylovice  -  IV.  etapa“ a  pověřuje  starostu  obce  k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.11 bylo schváleno.  
 
Ad12.)  Rezignace  Petra  Černocha  na  funkci  člena  kontrolního  výboru  Zastupitelstva  obce
Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s rezignací  Petra  Černocha  na  funkci  člena  kontrolního
výboru Zastupitelstva obce Metylovice. Zastupitelé sdružení PRO Metylovice nebudou kontrolní
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výbor doplňovat náhradníkem ze svých řad a z důvodu zachování lichého počtu členů výboru,
navrhla svou rezignaci na člena výboru slečna Leona Pavlásková. Nově tak bude kontrolní výbor
pracovat ve složení Jakub Farný, Tomáš Rabas, Jiří Závodný. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí rezignaci člena výboru Petra Černocha a Leony
Pavláskové a schvaluje nové složení kontrolního výboru zastupitelstva obce ve složení předseda
Jakub Farný a členové Tomáš Rabas, Jiří Závodný.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů z jízdného
(protarifovací ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu
nerealizovaných výnosů z jízdného (protarifovací ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje  ODIS.  Jedná se o  poskytnutí  finančního příspěvku ve  výši
331 016 Kč na vyrovnání protarifovací ztráty vzniklé v zóně 470 zavedením zvláštního jízdného,
které je  platné pouze na linkách 864342, 864347, 864360 na vybraných úsecích ve směru na
Frýdek-Místek,  Metylovice,  Lhotka,  Palkovice,  Frýdlant  nad Ostravicí  a  Kozlovice  na období
kalendářního  roku  2021.  Pouze  zde  bude  možno  uplatnit  zakoupenou  365denní  dlouhodobou
časovou jízdenku za 1 Kč pro zónu 470.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  s Moravskoslezským  krajem o  poskytnutí
finančního příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů z jízdného (protarifovací ztráty) v zóně
č. 470 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 8.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5/2021.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Smlouva  o  spolupráci  při  tvorbě,  aktualizaci  a  správě  Digitální  technické  mapy
Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury
obcí. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu s Moravskoslezským krajem o spolupráci při
tvorbě,  aktualizaci  a  správě  Digitální  technické  mapy  Moravskoslezského  kraje  pro  část
dopravní  a technické  infrastruktury  obcí  a  pověřuje  starostu obce  k podpisu smlouvy –  viz
příloha č. 9.   
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.14 bylo schváleno.  

Ad15.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06051961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR
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Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Dodatkem č.  1  ke  smlouvě  č.  06051961  o  poskytnutí
podpory  ze  Státního  fondu  životního  prostředí  ČR.  Dodatkem  dochází  k posunutí  termínu
pro  předložení  projektové  dokumentace  na 30.  04.  2021 a  termínu  pro  předložení  dokumentů
prokazujících splnění cíle do 12/2022. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 se Státním fondem životního prostředí ČR,
Kaplanova  1931/1,  148  00  Praha  11,  IČ:  00020729,  zastoupeným Ing.  Petrem Valdmanem,
ředitelem SFŽP ČR, o poskytnutí  podpory a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku – viz
příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.15 bylo schváleno.  

Ad16.) Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM
METYLOVICE z.s. a Obcí Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  s dodatkem č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém zhodnocení  mezi
SPORTOVNÍM  KLUBEM  METYLOVICE  z.s.  a  Obcí  Metylovice.  Dodatkem  se  rozšiřuje
technické  zhodnocení  budovy  č.p.  466  na  fotbalovém  hřišti  a  to  o  stavbu  přípojky  dešťové
kanalizace, přípojky nn, přípojky splaškové kanalizace a ČOV. Rozšíření technického zhodnocení
pak má vliv i na výši rozpočtového rámce. Na základě toho dochází k navýšení celkové výše záloh
na vypořádání technického zhodnocení budovy č.p. 466 o 1 mil. Kč na celkových 29 mil. Kč.  
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 k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 11.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Miroslav Klimánek). 
Usnesení č.  5/2021.16 bylo schváleno.  

Ad17.) Návrh na schválení Kotlíkových půjček
Místostarosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  stavem  „Kotlíkových  půjček“,  které  jsou
poskytovány  na  základě  zastupitelstvem  schváleného  programu.  Ke  dní  25.05.2021  byla
zkontrolována další  žádost  občana Metylovic,  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. 12.
Výsledek hlasování:  Pro11.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  5/2021.17 bylo schváleno.  

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce

Metylovice na rok 2021
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3. Smlouva  č.  882/B1/2021  o  poskytnutí  finančních  prostředků  z rozpočtu  Státního  fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 na financování akce „Oblast I – Metylovice – Chodník,
Oblast II – Metylovice – místo pro přecházení“ – ISPROFOND 5817510201

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
8020862 (03), Metylovice, parc. č. 600/3, NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s.

5. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2020
6. Rozpočtová úprava č. 4
7. Příkazní smlouva s panem Alešem Petrželou na administraci veřejné zakázky malého rozsahu

na dodávky „Obnova a rozšíření VO v obci Metylovice - IV. etapa“
8. Smlouva  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  úhradu  nerealizovaných  výnosů  z  jízdného

(protarifovací  ztráty)  v  zóně č.  470 Integrovaného  dopravního systému Moravskoslezského
kraje ODIS

9. Smlouva  o  spolupráci  při  tvorbě,  aktualizaci  a  správě  Digitální  technické  mapy
Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí

10. Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  č.  06051961  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního
prostředí ČR

11. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM
METYLOVICE z.s. a Obcí Metylovice

12. Seznam žadatelů o poskytnutí návratné finanční hotovosti, o tzv. Kotlíkové půjčky

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:30 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO:   20. 07. 2021
 
Zápis byl vyhotoven dne:  11. 06. 2021 

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Miroslav Klimánek

                                Leona Pavlásková

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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