
 

 

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

dne 23. 11. 2021 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích 
 

 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu (Petr Černoch, Jaroslav Svolinský) 

3. Kontrola plnění usnesení č. 8/2021 ze dne 12. 10. 2021 

4. Zprávy výborů  

5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 298/1 v k.ú. Metylovice 

6. Výpůjčka části obecního pozemku parc. č. 452/8 v k.ú. Metylovice za účelem zřízení veřejného 

místa zpětného odběru odpadních pneumatik 

7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 21. 12. 2020 k části pozemku parc. č. 2073/6 

v k.ú. Metylovice 

8. Žádost o prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 2023/3 v k.ú. Metylovice  

9. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 119 a části pozemku parc. č. 2006_1 v k.ú. Metylovice 

10. Příkazní smlouva s Ing. Miroslavem Mackem na výkon technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP při realizaci stavby „Chodník Vrchovina – Žukov, k.ú. Metylovice“ 

11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technickém zhodnocení mezi SPORTOVNÍM KLUBEM 

METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice 

12. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2022 

13. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2022 

14. Kupní smlouva s panem Jiřím Lukešem a Jaroslavem Tošenovským na odkup nemovitostí 

v areálu horního kravína 

15. Smlouva o dílo s panem Kamilem Březinou na zhotovení střechy a opláštění hangáru v areálu 

horního kravína 

16. Smlouva o bezúplatném převodu věci movitých mezi obcí Metylovice a Českým svazem 

včelařů, Základní organizace Palkovice 

17. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2021, o místním poplatku ze psů 

18. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

19. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

20. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

21. Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 

požární řád obce 

22. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice 

na rok 2021 

23. Dodatek č. 882/B1/2021/1 ke Smlouvě 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 

24. Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. na aktualizaci geografického informačního systému 

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BESTON, spol. s r.o. na realizaci díla „Sběrný 

dvůr a kompostárna, Metylovice“ 

26. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců roku 2021 

27. Rozpočtová úprava č. 7 

 

 

 


