
Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 23. 11. 2021, od 17:00 hodin

na obecním úřadě v Metylovicích
 

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

Omluveni:              --

Ověřovatelé zápisu:     Petr Černoch, Jaroslav Svolinský

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
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
Kupní smlouva s panem Jiřím Lukešem a Jaroslavem Tošenovským na odkup nemovitostí v areálu 
horního kravína
Smlouva o dílo  s  panem Kamilem Březinou na zhotovení  střechy a opláštění  hangáru v areálu
horního 
kravína
14.  Smlouva  o  bezúplatném  převodu  věci  movitých  mezi  obcí  Metylovice  a  Českým svazem
včelařů, 
Základní organizace Palkovice
15. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE Č. 2/2021, o místním poplatku
ze psů
16. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE Č. 3/2021, o místním poplatku
za užívání veřejného 
prostranství
17. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE Č. 4/2021, o stanovení obecního
systému odpadového 
hospodářství
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18. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE Č. 5/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
19. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2003 požární řád obce
20. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice
na rok 2021
21. 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
22. Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. na aktualizaci geografického informačního systému
23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BESTON, spol. s r.o. na realizaci díla „Sběrný
dvůr a kompostárna, Metylovice“
24. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců roku 2021
25. Rozpočtová úprava č. 8
26. Rozhodnutí obce Metylovice o spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací
27. Žádost o prominutí nájemného Hospůdky na hřišti
28. Poskytnutí finančního daru za hlášení v místním rozhlase
29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Konstruktial s.r.o. na opravu účelové komunikace
Žukov
30.  Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  21001  s  panem  Milošem  Kopeckým  na  vypracování
projektové 
dokumentace stavby Metylovice - kanalizace 3. stavba

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  vypustil
z programu původní body 14. a 15. a spolu s místostarostou doplnil program o body 26. – 30. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  vypuštění  původních  bodů  14.  –  15.  z programu
jednání zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.1a  bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu jednání zastupitelstva obce o body
26. - 30. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.1b  bylo schváleno.  
 
Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  pana  Petra  Černocha  a  pana  Jaroslava  Svolinského.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jaroslava
Svolinského.   
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Jaroslav Svolinský).
Usnesení č.  9/2021.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 8/2021 ze dne 12. 10. 2021
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících
z usnesení č. 8/2021, přičemž nebyl splněn bod:
• Usnesení č. 8/2021.12b –  Smlouva o dílo se společností  Porr, a.s.,  na opravu místních

komunikací v Metylovicích – smlouva zatím nebyla podepsána.
Ostatní body plynoucí z usnesení č. 8/2021 ze dne 12. 10. 2021 byly splněny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2021 ze dne 12. 10. 2021.

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva PR výboru:

• předsedkyně PR výboru Leona Pavlásková seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti
výboru. Výbor uspořádal dne 6. 11. 2021 spolu s místními spolky a podnikateli tradiční
krmáš – bude prezentováno v novém čísle  zpravodaje.   Do konce roku bude občanům
distribuován  kalendář  obce.  Na  příští  zastupitelstvo  bude  výborem  připraven  přehled
uskutečněných akcí za rok 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 stavebního výboru:
• předseda stavebního výboru Jan Koloničný seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru. 

Kromě  bodů,  které  budou  projednávány  v následujících  bodech  programu,  výbor  řeší
chodník na dolním konci se SmVaKem. U projektu hasičárny jsou projektantem řešeny
připomínky stavebního úřadu.

Zpráva kulturního výboru:
       • člen  kulturního  výboru  Miroslav  Klimánek  seznámil  zastupitelstvo  s  činností  výboru.  
            Výbor řeší letošního Mikuláše, který z důvodu epidemiologické situace nebude pořádán
            veřejně. Výbor se spojí se SRPŠ a pro děti mateřské a základní školy připraví mikulášské
            balíčky. Dále byl připravován adventní koncert,  ale tento rovněž nebude z důvodu
            epidemiologické situace pořádán.
Zpráva kontrolního výboru:

• předseda  kontrolního  výboru  Jakub  Farný  seznámil  zastupitelstvo  obce  ze  zprávou
o činnosti výboru – viz bod 9/2021.3. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 298/1 v k. ú. Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 298/1
v k. ú. Metylovice. Žádost byla projednávána stavebním výborem, který prodej doporučuje. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 298/1
v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.5 bylo schváleno.  

Ad6.) Výpůjčka části  obecního pozemku parc.  č.  452/8 v k. ú.  Metylovice za účelem zřízení
veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl schválen záměr výpůjčky části obecního pozemku
parc. č. 452/8 v k. ú. Metylovice, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
pneumatik. O pronájem uvedeného pozemku projevil zájem rovněž pan Miroslav Michal Novotný,
za cenu 1 000 Kč ročně.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  nabídku  pana  Miroslava  Michala  Novotného
na pronájem části obecního pozemku parc. č. 452/8 v k. ú. Metylovice za cenu 1 000 Kč ročně. 
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 5 (Jakub Farný, Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš
Rabas, Jiří Závodný). Zdrželi se 6.
Usnesení č.  9/2021.6a nebylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje výpůjčku části obecního pozemku parc. č. 452/8 v k. ú.
Metylovice  za  účelem  zřízení  veřejného  místa  zpětného  odběru  odpadních  pneumatik
společnosti GREEN Logistics CZ, s.r.o.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Petr Černoch).
Usnesení č.  9/2021.6b bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností GREEN Logistics
CZ,  s.r.o.,  Osadní  799/26,  Holešovice,  170  00  Praha  7,  IČ:  09632409,  zastoupenou  Ing.
Davidem Hrabinou, jednatelem společnosti a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz
příloha č. 2.   
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Petr Černoch).
Usnesení č.  9/2021.6c bylo schváleno.  

Ad7.) Žádost  o  prodloužení  nájemní  smlouvy ze  dne  21.  12.  2020 k  části  pozemku parc.  č.
2073/6 v k. ú. Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí paní Pavly Rusinové a manželů Tomáše a Olgy
Konečných o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 21. 12. 2020 k části pozemku parc. č. 2073/6
v k. ú. Metylovice, za účelem zajištění trvalého příjezdu k pozemkům parc. č. 1470/2 a 1473/4
a k zajištění občasného parkování.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú.
Metylovice.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.7 bylo schváleno.  
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Ad8.) Žádost o prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s žádostí  pana  Jiřího  a  paní  Dagmary  Mačejovské
o prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Metylovice, kteří tento pozemek užívají
na základě smlouvy o nájmu od roku 2001. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú.
Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 3 (Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš Velička).  Proti 4 (Lukáš
Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas, Jaroslav Svolinský). Zdrželi se 4 (Marta Bílková,
Jakub Farný, Jan Koloničný, Jiří Závodný).
Usnesení č.  9/2021.8 nebylo schváleno.  

Ad9.) Žádost  o  odkoupení  pozemku  parc.  č.  119  a  části  pozemku  parc.  č.  2006/1  v  k.  ú.
Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana Josefa Volného o odkoupení pozemku parc. č.
119  a  části  pozemku  parc.  č.  2006/1  v  k.  ú.  Metylovice,  za  účelem  parkování  a  skladování
palivového dřeva.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 119 a části pozemku
parc. č. 2006/1 v k. ú. Metylovice.  
Výsledek hlasování:  Pro 4 (Jakub Farný, Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas).
Proti 1 (Petr Černoch). Zdrželi se 6.
Usnesení č.  9/2021.9 nebylo schváleno.  

Ad10.) Příkazní  smlouva  s  Ing.  Miroslavem Mackem na  výkon  technického  dozoru  investora
a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Příkazní smlouvou s Ing. Miroslavem Mackem na výkon
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Chodník Vrchovina –
Žukov, k. ú. Metylovice“. Sjednaná odměna za výkon činí 234 000 Kč, bez DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje  Příkazní  smlouvu s Ing.  Miroslavem Mackem,  Pod
Štandlem 2475, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 09377042, na výkon technického dozoru investora
a koordinátora  BOZP při  realizaci  stavby  „Chodník  Vrchovina  –  Žukov,  k.  ú.  Metylovice“
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 2 (Marta Bílková, Petr Černoch).
Usnesení č.  9/2021.10 bylo schváleno.  

Ad11.) Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM
METYLOVICE,  z.s. a Obcí Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o technickém zhodnocení mezi
SPORTOVNÍM  KLUBEM  METYLOVICE,   z.s.  a  Obcí  Metylovice.  Předmětem  dodatku  je
navýšení technického zhodnocení o částku 150 00 Kč, tj. na celkovou částku 29 150 000 Kč a dále
udělení souhlasu s dokončením stavby welness.
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technickém zhodnocení
mezi SPORTOVNÍM KLUBEM METYLOVICE, z.s. a Obcí Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu dodatku – viz příloha č. 4.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Marta Bílková).
Usnesení č.  9/2021.11a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice souhlasí s doplněním zázemí SK Metylovice č.p. 466 o technologie
whirpool, parní sauna, kombinovaná sauna finská a infra včetně dokončení welness v celkové
hodnotě cca 1,6 mil. Kč, při finanční spoluúčasti SPORTOVNÍHO KLUBU z.s. ve výši 0,5 mil.
Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš
Velička). Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.11b bylo schváleno.  

Ad12.) Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2022
Předseda  finančního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Pravidly  pro  poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2022. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Pravidla  pro  poskytování  individuálních  dotací
z rozpočtu obce na rok 2022 – viz příloha č. 5.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2022
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s Pravidly pro poskytování finančních
darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2022. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc
seniorům z rozpočtu obce na rok 2022 – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Smlouva o bezúplatném převodu věci movitých mezi obcí Metylovice a Českým svazem
včelařů, Základní organizace Palkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o bezúplatném převodu věci movitých mezi
obcí Metylovice a Českým svazem včelařů, Základní organizace Palkovice. Jedná se majetek (viz
smlouva), který byl pořízen v rámci dotace pro školou vedeném kroužku včelařů, o který již není
zájem a uvedený majetek tak bude využíván svazem včelařů.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  s  Českým  svazem  včelařů,  o.  s.,  ZO
Palkovice,  Metylovice  453,  IČ: 63026198,  o  bezúplatném převodu věci  movitých  a  pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 7.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.14 bylo schváleno.  
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Ad15.) OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  METYLOVICE  č.  2/2021,  o  místním
poplatku ze psů
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Obecně závaznou vyhláškou obce Metylovice č. 2/2021,
o místním poplatku ze psů, která tento poplatek zavádí. Účinnost vyhlášky je od 01. 01. 2022.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU  OBCE
METYLOVICE č. 2/2021, o místním poplatku ze psů. Vyhláška nabývá účinností dnem 1. 1.
2022 – viz příloha č. 8.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.15 bylo schváleno.  

Ad16.) OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  METYLOVICE  č.  3/2021,  o  místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Obecně závaznou vyhláškou obce Metylovice č. 3/2021,
o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství,  která  tento  poplatek  zavádí.  Účinnost
vyhlášky je od 01. 01. 2022.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU  OBCE
METYLOVICE č.  3/2021,  o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství.  Vyhláška
nabývá účinností dnem 1. 1. 2022 – viz příloha č. 9.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.16 bylo schváleno.  

Ad17.) OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  METYLOVICE  č.  4/2021,  o  stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Obecně závaznou vyhláškou obce Metylovice č. 4/2021,
o  stanovení  obecního  systému  odpadového  hospodářství,  která  tento  systém zavádí.  Účinnost
vyhlášky je od 01. 01. 2022.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU  OBCE
METYLOVICE č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  Vyhláška
nabývá účinností dnem 1. 1. 2022 – viz příloha č. 10.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. Nehlasovala Marta Bílková – nepřítomna.
Usnesení č.  9/2021.17 bylo schváleno.  

Ad18.) OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  METYLOVICE  č.  5/2021,  o  místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Obecně závaznou vyhláškou obce Metylovice č. 5/2021,
o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství,  která  tento  poplatek  zavádí.
Účinnost vyhlášky je od 01. 01. 2022.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU  OBCE
METYLOVICE č.  5/2021,  o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství.
Vyhláška nabývá účinností dnem 1. 1. 2022 – viz příloha č. 11.
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Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.18 bylo schváleno.  

Ad19.) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2003 požární řád obce
Starosta  seznámil  obce  s Obecně  závaznou  vyhláškou  obce  Metylovice  č.  6/2021,  kterou  se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 požární řád obce. Platnost vyhlášky je patnáctý den po
dni vyhlášení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  OBECNĚ  ZÁVAZNOU  VYHLÁŠKU  OBCE
METYLOVICE č.  6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.  3/2003 požární řád
obce – viz příloha č. 12
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Miroslav Klimánek).
Usnesení č.  9/2021.19 bylo schváleno.  

Ad20.) 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:
• Spolek pro faunapark, Frýdek-Místek žádá o poskytnutí finančního příspěvku na opravu

112 let staré stodoly ve faunaparku.  Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru
ve výši 2 000 Kč.

• ZO Českého zahrádkářského svazu Metylovice z.s. žádá o dotaci na rekonstrukci moštárny
a opravu motoru lisu a hydrauliky. Z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti bude
svaz vyzván k doplnění. 

• TJ Sokol Metylovice,  p. s. žádá o poskytnutí finančního příspěvku na podporu kulturní
a sportovní činnosti (nákup dataprojektoru, wifi systému a stolu na stolní tenis). Finanční
výbor navrhuje poskytnutí finanční dotace v maximální výši 41 300 Kč, tj. max. do výše
70% celkových doložených nákladů.

• Sdružení dobrovolných hasičů Metylovice žádá o příspěvek na podporu hasičského sportu,
volnočasových aktivit dětí a podporu výjezdové jednotky obce. Finanční výbor navrhuje
poskytnutí finanční dotace ve výši 80 400 Kč, tj. 70% nákladů.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle
návrhu finančního výboru – viz příloha č. 13.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.20 bylo schváleno.  

Ad21.) 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
Starosta seznámil s Dodatkem 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. Usnesením č. 6/2021.12 byl schválen Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností
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JANKOSTAV, kterým byla stanovena celková výše nákladů na realizaci výstavby chodníků úsek
1 a 2.  Dodatkem č.  882/B1/2021/1  je  stanovena maximální  výše účasti  finančních  prostředků
z rozpočtu poskytovatele dotace – Státního fondu dopravní infrastruktury.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  882/B1/2021/1  ke  Smlouvě  se  Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupenou
ředitelem Ing.  Zbyňkem Hořelicou,  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  a
pověřuje starostu obce k podpisu dodatku – viz příloha č. 14. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.21 bylo schváleno.  

Ad22.) Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. na aktualizaci geografického informačního systému
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  se  Smlouvou  o  dílo  s  DIGIS  s.r.o.  Jedná  se  o  provedení
aktualizace a modernizace stávajícího geografického informačního systému obce.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  se  společnosti  DIGIS,  spol.  s.r.o.,
se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou Ing.
Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, o provedení aktualizace a modernizace geografického
informačního systému obce za cenu 4 235 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo – viz příloha č. 15.  
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.22 bylo schváleno.  

Ad23.) Dodatek č.  1 ke Smlouvě o dílo  se společností  BESTON, spol.  s r.o.  na realizaci  díla
„Sběrný dvůr a kompostárna, Metylovice“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BESTON,
spol. s r.o. na realizaci díla „Sběrný dvůr a kompostárna, Metylovice“. V průběhu realizace došlo
k dodatečným pracím ve výši 391 778,82 Kč včetně DPH a k méně pracím ve výši 595 349,11 Kč
včetně DPH. Celková cena činí 3 461 384,14 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  se  společností
BESTON,  spol.  s.r.o.,  Dobrá  480,  739  51  Dobrá,  IČ:  47667036,  zastoupenou  Ing.  Petrem
Holeksou,               na realizaci díla „Sběrný dvůr a kompostárna, Metylovice“ a pověřuje
starostu obce k podpisu dodatku – viz příloha č. 16.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.23 bylo schváleno.  

Ad24.) Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců roku 2021
Předseda finančního výboru seznámil  zastupitelstvo  obce s rozborem hospodaření  za 9 měsíců
roku 2021.
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců
roku 2021 – viz příloha č. 17.

Ad25.) Rozpočtová úprava č. 8
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. 8 – viz příloha č. 18.   
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.25 bylo schváleno.  

Ad26.) Rozhodnutí obce Metylovice o spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací
Na minulém jednání  zastupitelstva  obce  bylo  schváleno  spolufinancování  nových kotlíkových
dotací v rámci připravované 4. výzvy kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí 2021 –
2027  a  to  částkou  10  000  Kč  na  každou  úspěšnou  žádost,  podanou  vlastníky  RD  v  obci
Metylovice.
Předpokládaný počet žadatelů o dotace je 20 občanů obce. Moravskoslezským krajem bude zaslán
návrh smlouvy.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje  poskytnutí  dotace z rozpočtu obce Metylovice ve výši
10 000 Kč na jeden realizovaný projekt (na jednu výměnu kotle) v rámci 4. výzvy kotlíkových
dotací a zároveň schvaluje celkovou výši dotace na 4. výzvu kotlíkových dotací ve výši 200 000 Kč
(20 výměn kotlů x 10 000 Kč/realizovaný projekt). 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.26 bylo schváleno.  

Ad27.) Žádost o prominutí nájemného Hospůdky na hřišti
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí nájemce Hospůdky na hřišti, o snížení nájemného 
z důvodu vládních nařízení před epidemii COVID-19.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  vzalo  na  vědomí  žádost  o  prominutí  nájemného  Hospůdky
na hřišti.

Ad28.) Poskytnutí finančního daru za hlášení v místním rozhlase
Starosta  seznámil  s návrhem  na  poskytnutí  finančního  daru  za  provádění  hlášení  v místním
rozhlase panu Vavřínu Michalcovi. Finanční dar bude poskytnut ve výši 3 500 Kč čistého.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  finančního  odměnu za  hlášení  v místním  rozhlase
panu Vavřínu Michalcovi ve výši 3 500 Kč čistého.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2021.28 bylo schváleno.  

Ad29.) Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě o  dílo  se  společností  Konstruktial  s.r.o.,  na  opravu účelové
komunikace Žukov
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Místostarosta  seznámil  s Dodatkem č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  se  společností  Konstruktial  s.r.o.
na opravu účelové komunikace Žukov. V průběhu realizace došlo k dodatečným pracím ve výši
200 018,99 Kč včetně DPH. Celková cena činí 1 056 528,13Kč včetně DPH.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  1  se  společností  Konstruktial  s.r.o.,
Ostravice 187, 739 14 Ostravice, na opravu účelové komunikace Žukov a pověřuje starostu obce
k podpisu dodatku – viz příloha č. 19.
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 1 (Marta Bílková). Zdrželi se 3 (Petr Černoch, Miroslav
Klimánek, Aleš Velička).
Usnesení č.  9/2021.29 bylo schváleno.  

Ad30.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21001 s panem Milošem Kopeckým na vypracování
projektové dokumentace stavby Metylovice - kanalizace 3. stavba
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21001 s panem
Milošem Kopeckým na vypracování projektové dokumentace stavby Metylovice - kanalizace 3.
stavba, kterým je změněn a doplněn předmět díla. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje  Dodatek č.  1  ke  Smlouvě o dílo  č.  21001 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 dodatku – viz příloha č. 20.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Lukáš Halata, Jaroslav Svolinský)
Usnesení č.  9/2021.30 bylo schváleno.  

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Smlouva o výpůjčce se společností GREEN Logistics CZ, s.r.o., za účelem zřízení veřejného

místa zpětného odběru odpadních pneumatik
3. Příkazní  smlouva  s  Ing.  Miroslavem  Mackem  na  výkon  technického  dozoru  investora

a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. Metylovice“
4. Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  technickém  zhodnocení  mezi  SPORTOVNÍM  KLUBEM

METYLOVICE,  z.s. a Obcí Metylovice
5. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2022
6. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2022
7. Smlouva  o  bezúplatném  převodu  věci  movitých  mezi  obcí  Metylovice  a  Českým svazem

včelařů, Základní organizace Palkovice
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE č.  2/2021, o místním poplatku

ze psů
9. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE č.  3/2021, o místním poplatku

za užívání veřejného prostranství
10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE č. 4/2021, o stanovení obecního

systému odpadového hospodářství 
11. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE METYLOVICE č.  5/2021, o místním poplatku

za obecní systém odpadového hospodářství
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12. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2003 požární řád obce

13. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2021

14. 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

15. Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. na aktualizaci geografického informačního systému
16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BESTON, spol. s r.o. na realizaci díla „Sběrný

dvůr a kompostárna, Metylovice“
17. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců roku 2021
18. Rozpočtová úprava č. 8
19. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  se  společností  Konstruktial  s.r.o.,  na  opravu  účelové

komunikace Žukov
20. Dodatek č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  21001  s  panem  Milošem  Kopeckým  na  vypracování

projektové dokumentace stavby Metylovice - kanalizace 3. stavba 

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           20:20 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO:   21. 12. 2021
 
Zápis byl vyhotoven dne:  02. 12. 2021 

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Petr Černoch
                                Ing. Jaroslav Svolinský

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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