
Zápis č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 18. 01. 2022, od 17:00 hodin

na obecním úřadě v Metylovicích
 

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

Omluveni:              1 (Petr Černoch – příchod 17:08 hod)

Ověřovatelé zápisu:     Marta Bílková, Jiří Závodný

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 10/2021 ze dne 21. 12. 2021
4. Zprávy výborů 
5. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
6. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice
7. Kupní smlouva s paní Hanou Popelovou na prodej obecního pozemku parc. č. 298/5 v k. ú.

Metylovice
8. Dohoda o provedení práce s Ing. Janem Koloničným, Ph.D. za služby specialisty na výměnu

kotlů na rok 2022
9. Aktualizace ceníku - výše poplatku za komunální odpad pro podnikající fyzické a právnické

osoby
10. Žádost Bc. Martina Vavřínka o posunutí termínu plnění na zpracování projektové dokumentace

k akci „Chodník podél sil. III/48416, Metylovice, úsek: škola - konec obce“
11. Příkazní  smlouva s  Ing.  Janem Görnerem na  výkon autorského  dozoru  při  realizaci  stavby

Chodník Vrchovina – Žukov
12. Pořízení velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL na velkoobjemový a nebezpečný odpad
13. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2022
14. Rozpočtová úprava č. 10/2021
15. Rozpočtová úprava č. 1/2022
16. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině obecní knihovny - změna půjčovní doby
17. Příkazní smlouva se společnosti VIA Consult a.s. na zajištění zadání a kompletní administrace

zadávacího řízení spojené s výběrem dodavatele v rámci VZ s názvem „Kanalizace Metylovice
TDI a koordinátor BOZP“

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 16. – 17.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program jednání. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení č.  1/2022.1 bylo schváleno.  
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Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího Závodného.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli  zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího
Závodného.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  1/2022.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 10/2021 ze dne 21. 12. 2021
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení č. 10/2021, přičemž všechny body byly splněny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 10/2021 ze dne 21. 12.
2021.  

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva finančního výboru:

• předseda  finančního  výboru  Jaroslav  Svolinský  seznámil  zastupitelstvo  se  zprávou
o činnosti výboru za rok 2021 (viz příloha č. 2) a zprávou výboru za měsíc leden 2022
(bude projednáváno v následujících bodech jednání zastupitelstva).

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

výboru  za  leden  2022.  Dne  14.  01.  2022  proběhlo  vyhodnocení  soutěže  „Toulky  po
Metylovicích“. Je připravováno nové číslo obecního zpravodaje.

Zpráva kulturního výboru:
• člen kulturního výboru Miroslav Klimánek seznámil zastupitelstvo s činností výboru, který

začíná připravovat akce pro rok 2022 - „Den obce“ dne 03. 09. 2022, vycházka do Čupku
pro veřejnost a děti, v březnu by se mělo uskutečnit vítání občánků, v měsíci červnu pak
dětský den.

Zpráva stavebního výboru:
• předseda stavebního výboru Jan Koloničný seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru.

Výbor projednával darování komunikace u léčebny do majetku MsK. Územní plán, který
by měl být veřejně projednáván v měsíci dubnu. U projektu splaškové kanalizace proběhlo
jednání se SmVaK. Projekt hasičárna je nyní řešen na stavebním úřadě Města Frýdlant n.
O.
Další činnost bude projednávána v následujících bodech programu.

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

o činnosti výboru – viz bod 1/2022.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
Záměr prodeje obecního pozemku  parc.  č.  119 v k.  ú.  Metylovice  byl schválen na minulém
jednání  zastupitelstva  obce.  První  žádost  o  odkoupení  uvedeného  pozemku  (pro  parkování
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osobního  automobilu)  zaslali  Volní,  Metylovice  152.  Druhou  žádost  pak  pan  David  Běčák,
Metylovice 114, který nabízí cenu 1001 Kč za m2 uvedeného pozemku.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  prodej  obecního  pozemku  parc.  č.  119  v  k.  ú.
Metylovice panu Davidu Běčákovi, Metylovice 114, za cenu 1001 Kč za m2.
Výsledek  hlasování:   Pro  0.   Proti  7.  Zdrželi  se  4  (Miroslav  Klimánek,  Jan  Koloničný,
Jaroslav Svolinský, Jiří Závodný).
Usnesení č.  1/2022.5a nebylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  prodej  obecního  pozemku  parc.  č.  119  v  k.  ú.
Metylovice Volným, Metylovice 152.  
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 2 (Marta Bílková, Petr Černoch). Zdrželi se 9.
Usnesení č.  1/2022.5b nebylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú.
Metylovice.  
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Petr Černoch).
Usnesení č.  1/2022.5c bylo schváleno.  

Ad6.) Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce s žádostí  o  odkoupení  obecního pozemku parc.  č.  600/2
v k. ú. Metylovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú.
Metylovice.
Výsledek hlasování:  Pro 3 (Petr Černoch, Jan Koloničný, Aleš Velička).  Proti 0. Zdrželi se
8.
Usnesení č.  1/2022.6 nebylo schváleno.  

Ad7.) Kupní smlouva s paní Hanou Popelovou na prodej obecního pozemku parc. č. 298/5 v k. ú.
Metylovice
Prodej obecního pozemku parc. č. 298/5 v k. ú. Metylovice paní Haně Popelové, za cenu danou
znaleckým posudkem, byl schválen zastupitelstvem obce na minulém jednání zastupitelstva. Cena
dle znaleckého posudku činí 33 000 Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu s paní Hanou Popelovou,  Metylovice
261,  za cenu danou znaleckým posudkem tj.  33 000 Kč a  pověřuje  starostu obce  k podpisu
smlouvy - viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Jan Koloničný, Aleš Velička).
Usnesení č.  1/2022.7 bylo schváleno.  

Ad8.) Dohoda  o  provedení  práce  s  Ing.  Janem Koloničným,  Ph.D.  za  služby  specialisty  na
výměnu kotlů na rok 2022
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Dohodou o provedení  práce s Ing. Janem Koloničným,
Ph.D.. Jedná se o smlouvu o provedení práce služby specialisty na výměnu kotlů.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dohodu o provedení práce s Ing. Janem Koloničným,
Ph.D. za služby specialisty na výměnu kotlů na rok 2022 a pověřuje starostu obce k podpisu
dohody – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Jan Koloničný).
Usnesení č.  1/2022.8 bylo schváleno.  

Ad9.) Aktualizace  ceníku  -  výše  poplatku  za  komunální  odpad  pro  podnikající  fyzické  a
právnické osoby
Starosta seznámil  zastupitelstvo obce s aktualizovaným ceníkem o výši poplatku za komunální
odpad pro podnikající fyzické a právnické osoby pro rok 2022. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje aktualizaci ceníku o výši poplatku za komunální odpad
pro podnikající fyzické a právnické osoby pro rok 2022 – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  1/2022.9 bylo schváleno.  

Ad10.) Žádost  Bc.  Martina  Vavřínka  o  posunutí  termínu  plnění  na  zpracování  projektové
dokumentace k akci „Chodník podél sil. III/48416, Metylovice, úsek: škola - konec obce“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s žádostí  Bc.  Martina  Vavřínka  o  posunutí  termínu
na zpracování projektové dokumentace k akci „Chodník podél sil. III/48416, Metylovice,  úsek:
škola  -  konec  obce“.  Jedná se  o posunutí  termínu  pro vydání  společného  povolení  územního
rozhodnutí  a  stavebního  povolení  stavby  z 30.  11.  2021 na  30.  05.  2022  a  posunutí  termínu
projektové dokumentace pro provádění stavby z 30.  12.  2021 na 30. 06. 2022. Důvody uvedl
zpracovatel v žádosti. Posunutí termínů je řešeno Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo s Bc. Martinem
Vavřínkem na vypracování projektové dokumentace stavby „Metylovice – stavba chodníku podél
silnice č. III/48416, Metylovice, úsek škola – konec obce“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  5  ke  smlouvě  o  dílo  s Bc.  Martinem
Vavřínkem, Stanislavského 768/30, 721 00 Ostrava, IČ: 03762246, na vypracování projektové
dokumentace stavby „Metylovice – stavba chodníku podél silnice č. III/48416, Metylovice, úsek
škola – konec obce“ a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku – viz příloha č. 6.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Petr Černoch).
Usnesení č.  1/2022.10 bylo schváleno.  

Ad11.) Příkazní smlouva s Ing. Janem Görnerem na výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Chodník Vrchovina – Žukov
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Příkazní  smlouvou  s  Ing.  Janem Görnerem  na  výkon
autorského dozoru při realizaci stavby Chodník Vrchovina – Žukov. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Příkazní  smlouvu  s  Ing.  Janem  Görnerem,  Nad
Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:88381234, na výkon autorského dozoru při realizaci
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stavby Chodník Vrchovina – Žukov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č.
7. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  1/2022.11 bylo schváleno.  

Ad12.) Pořízení  velkoobjemových  kontejnerů  typu ABROLL na  velkoobjemový  a  nebezpečný
odpad
V průběhu měsíců  prosinec  2021 a  leden 2022 proběhl  marketingový  průzkum na dodavatele
velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Osloveni
byli 3 dodavatelé, z nichž byla na základě jednoho hodnotícího kritéria – nejnižší cenová nabídka,
vybrána společnost MEVA-TEC, s.r.o., za nejnižší cenovou nabídku 487 630 Kč včetně DPH viz
příloha č. 8.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje pořízení velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL
na velkoobjemový  a  nebezpečný odpad u společnosti  MEVA-TEC,  s.r.o.,  Chelčického  1228,
413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov, IČ: 62742051, za nejnižší cenovou nabídku 487 630
Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Aleš Velička).
Usnesení č.  1/2022.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2022
Předseda  finančního  výboru  seznámil  zastupitelstvo  obce  s návrhem  finančního  výboru  na
poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2022:

• ČSOP ZO Nový Jičín,  ZS Bartošovice žádá  o dar  na provoz záchranné stanice  zvířat.
Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč.
• Středisko sociálních služeb města Frýdlant n. O. žádá o poskytnutí příspěvku na provozní
náklady  pobytových  služeb.  V době  podání  žádosti  žili  v zařízení  dva  občané  Metylovic.
Finanční výbor navrhuje žádost o individuální dotaci zamítnout a místo dotace poskytnout
finanční dar ve výši 15 000 Kč na jednoho občana, tj. 30 000 Kč. 
• Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o., žádá o příspěvek na sociální služby pro
občany  s mentálním postižením.   Do  stacionáře  docházel  v roce  2021  jeden  občan  obce.
Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč.
• Svaz tělesně postižených Frýdlant n. O. žádá o příspěvek pro volnočasové aktivity  pro
občany s tělesným postižením. Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši
2 400 Kč, jako v roce 2021. 
• Andělé stromu života Nový Jičín, p.s. žádají o příspěvek na podporu provozu mobilního
hospice. V roce 2021 využil tuto službu 1 občan obce Metylovice.  Finanční výbor navrhuje
žádost o individuální dotaci zamítnout a místo dotace poskytnout finanční dar ve výši 5 000
Kč.
• Tenisový klub Karlický, z.s. žádá o příspěvek na podporu sportovní činnosti mládeže a
hráčů tenisu. Dle registrace u ČTS je registrováno celkem 59 členů, z toho 1 registrovaný
hráč,  26  členů  mládeže  a  32  dospělých  aktivních  členů.  Dle  výše  posuzovaných  kritérií
navrhuje FV poskytnout dotaci 1 800 Kč na 1 registrovaného hráče, 9 100,- Kč na mládež
(350Kč/na dítě) a 3 840,- Kč na aktivní členy spolku (120,-Kč/na 1 aktivního člena).  FV
navrhuje  poskytnout  dotaci  na  sportovní  činnost,  a  to  ve  formě  spoluúčasti  na  úhradě
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tenisových  potřeb  jako  jsou  tenisové  míče  soutěžní,  trenérské  pomůcky,  drobné  tenisové
pomůcky pro děti, tenisové sítě, náčiní kurtů apod. Podmínka je, že výše schválené dotace na
sportovní činnost nesmí překročit 60% výše celkových doložených nákladů.
• Tenisový klub Karlický, z.s. žádá o poskytnutí příspěvku na pronájem tenisových kurtů a
plnění nájemních podmínek. FV navrhuje poskytnout dotaci na provoz kurtů, a to ve formě
spoluúčasti  na  úhradě  antuky  na  období  4  let  (nákup  v  roce  2022),  spoluúčasti  na  úhradě
energií, nákladů na provoz mobilního WC a opravy a obnovu zařízení kurtů apod. Podmínka je,
že výše schválené dotace na provoz a údržbu nesmí překročit 35% výše celkových doložených
nákladů.
• Tenisový klub Karlický, z.s. žádá o poskytnutí příspěvku na podporu pořádání hudebních
akcí  v  Bluegrass  Theatre.  TK Karlický spolu se spolkem Ptačoroko,  z.s.  žádá o dotaci  na
celkem 8 plánovaných akcí v roce 2022. Dle pravidel pro poskytování dotací na rok 2022 FV
navrhuje podpořit maximálně 3 skutečně pořádané akce od jednoho spolku a výše podpory je
omezena  maximální  částkou  36.000,  -Kč za  rok.  Z  důvodu žádosti  dvou  spolků na  jednu
společnou akci bude dotace rozdělena na 2 části a to pro TK Karlický ve výši 18.000, -Kč a pro
spolek Ptačoroko z.s. taktéž ve výši 18.000, -Kč. Dotace bude poskytnuta předem a celá výše
dotace může být proúčtována v rámci 1 akce. Podmínka je, že výše schválené dotace nesmí
překročit 60 % výše celkových doložených nákladů
• Ptačoroko, z.s. spolu se spolkem TK Karlický z.s., žádá o poskytnutí příspěvku na podporu
pořádání hudebních akcí v Bluegrass Theatre. Žádá o dotaci na celkem 8 plánovaných akcí v
roce 2022. Dle pravidel pro poskytování dotací na rok 2022 FV navrhuje podpořit maximálně 3
skutečně  pořádané akce od jednoho spolku a výše podpory je  omezena maximální  částkou
36.000,  -Kč  za  rok.  Z  důvodu  žádosti  dvou  spolků  na  jednu  společnou  akci  bude  dotace
rozdělena na 2 části a to pro TK Karlický ve výši 18.000,- Kč a pro spolek Ptačoroko z.s. taktéž
ve výši 18.000, -Kč. Dotace bude poskytnuta předem a celá výše dotace může být proúčtována
v rámci 1 akce. Podmínka je, že výše schválené dotace nesmí překročit 60% výše celkových
doložených nákladů
• Ptačoroko,  z.s.  žádá  o  poskytnutí  příspěvku  na  podporu  pořádání  hudebních  akcí
Bluegrassové kapky. Ptačoroko, z.s. žádá o dotaci na celkem 4 plánované malé akce v roce
2022  v  kinosále  v  Metylovicích.  Dle  pravidel  pro  poskytování  dotací  na  rok  2022  FV
navrhuje  podpořit  maximálně  2  malé  skutečně  pořádané  akce  od  jednoho  spolku  a  výše
podpory                 na malou akci je omezena maximální částkou 12.000,-Kč za rok. Dotace
bude poskytnuta předem a celá výše dotace může být proúčtována v rámci 1 akce. Podmínka
je, že výše schválené dotace nesmí překročit 60% výše celkových doložených nákladů.
• Ptačoroko, z.s., žádá o poskytnutí dotace na celkem 2 letní hudební kina Bluegrass Theatre
v roce  2022  ve  výši  20 000  Kč.  Finanční  výbor  navrhuje  neposkytnout  dar  z důvodu  již
přiznaných dotací stejnému spolku.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle
návrhu finančního výboru – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  1/2022.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Rozpočtová úprava č. 10/2021
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Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou úpravou jak v příjmové,
tak  i  ve  výdajové  části  rozpočtu.  Tuto  rozpočtovou  úpravu  schválil  na  základě  pověření
zastupitelstva obce starosta obce.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí rozpočtovou úpravu č. 10 – viz příloha č. 10. 

Ad15.) Rozpočtová úprava č. 1/2022
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. 1 – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  1/2022.15 bylo schváleno.  

Ad16.) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině obecní knihovny - změna půjčovní doby
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Dodatkem  č.  3  ke  zřizovací  listině  obecní  knihovny,
kterým dochází ke změně půjčovní doby.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině obecní knihovny – viz
příloha č. 12. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  1/2022.16 bylo schváleno

Ad17.) Příkazní  smlouva  se  společnosti  VIA  Consult  a.s.,  na  zajištění  zadání  a  kompletní
administrace zadávacího řízení spojené s výběrem dodavatele v rámci VZ s názvem „Kanalizace
Metylovice TDI a koordinátor BOZP“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Příkazní  smlouvou  se  společnosti  VIA  Consult  a.s.,
na zajištění zadání a kompletní administrace zadávacího řízení spojeného s výběrem dodavatele
v rámci VZ s názvem „Kanalizace Metylovice TDI a koordinátor BOZP“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Příkazní  smlouvu  se  společnosti  VIA Consult  a.s.,
Kopečná  234/12,  Staré  Brno,  602  00  Brno,  zastoupenou  Mgr.  Bc.  Milanem  Konečným,
předsedou správní rady, IČ: 25084275, na zajištění zadání a kompletní administrace zadávacího
řízení  spojené  s výběrem  dodavatele  v rámci  VZ  s názvem  „Kanalizace  Metylovice  TDI  a
koordinátor BOZP“ – viz příloha č. 13. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  1/2022.17 bylo schváleno.  
  

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2021 a Zpráva o činnosti PR výboru za rok 2021
3. Kupní smlouva s paní Hanou Popelovou na prodej obecního pozemku parc. č. 298/5 v k. ú.
            Metylovice
4. Dohoda o provedení práce s Ing. Janem Koloničným, Ph.D. za služby specialisty na výměnu
            kotlů na rok 2022
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5. Ceník o výši poplatku za komunální odpad pro podnikající fyzické a právnické osoby pro
rok
            2022
6. Dodatek  č.  5  ke  smlouvě o  dílo  s Bc.  Martinem Vavřínkem na  vypracování  projektové
            dokumentace stavby „Metylovice – stavba chodníku podél silnice č. III/48416, Metylovice,
            úsek škola – konec obce“
7. Příkazní smlouva s Ing. Janem Görnerem na výkon autorského dozoru při realizaci stavby
            Chodník Vrchovina – Žukov
8. Marketingový průzkum na zhotovení a dodání velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL
9. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce

Metylovice na rok 2022
10. Rozpočtová úprava č. 10/2021
11. Rozpočtová úprava č. 1/2022
12. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině obecní knihovny - změna půjčovní doby
13. Příkazní  smlouva  se  společnosti  VIA  Consult  a.s.,  na  zajištění  zadání  a  kompletní

administrace  zadávacího  řízení  spojené  s výběrem  dodavatele  v rámci  VZ  s názvem
„Kanalizace Metylovice TDI a koordinátor BOZP“

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:40 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO:   15. 02. 2022
 
Zápis byl vyhotoven dne:  28. 01. 2022 

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Ing. Marta Bílková
                                Jiří Závodný

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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