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Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice 
konaného dne 15. 02. 2022, od 17:00 hodin 

na obecním úřadě v Metylovicích 
  

Přítomno:                     9 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1)  

Omluveni:               2 (Jan Koloničný, Tomáš Rabas) 

Ověřovatelé zápisu:     Petr Černoch, Jakub Farný 

 
1. Program zasedání 
2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Kontrola plnění usnesení č. 1/2022 ze dne 18. 1. 2022 
4. Zprávy výborů  
5. Pronájem obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice 
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2006/1 a parc. č. 119 vše v k. ú. Metylovice 
7. Kupní smlouva s paní Růženou Vrbovou na prodej obecního pozemku parc. č. 2022/7 v k. ú. 

Metylovice 
8. Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 1265/1 v k. ú. Metylovice 
9. Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 
10. Odpis zmařených investic 
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadu                 

se společností Frýdecká skládka, a.s. 
12. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v rámci OPŽP, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

13. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 
projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v rámci adaptačního  
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby                         
č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. parc. 834/4, přípojka NNk, se společností ČEZ Distribuce 
a.s. 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300189 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky  

16. Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ pro období 2021 – 2027 
17. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Metylovice pro roky 2022 – 2024 
18. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice 

na rok 2022  
19. Rozpočtová úprava č. 2/2022 
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice v rámci OPŽP na projekt Kotlíkové 

dotace v MsK - 4. výzva 
21. Smlouva o dílo se společností Na míru, spol. s r.o. na manažerské řízení realizace projektu SK 

Metylovice - Sportovní zázemí - rekonstrukce a přístavba 
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Různé: 
- Stav dřevin na místním hřbitově 
 
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 20. – 21. Zastupitel Petr Černoch navrhuje vyřazení bodu č. 9. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje vyřazení bodu č. 9 z programu jednání zastupitelstva 
obce.  
Výsledek hlasování:  Pro 4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš Velička).  
Proti 5. Zdržel se 0.   
Usnesení č.  2/2022.1a nebylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu jednání zastupitelstva obce o body 
20. a 21. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.1b bylo schváleno.   
 
Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jakuba Farného. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jakuba 
Farného.  
Výsledek hlasování:  Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Jakub Farný).  
Usnesení č.  2/2022.2 bylo schváleno.   
 
Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 1/2022 ze dne 18. 01. 2022 
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících  
z usnesení č. 1/2022, přičemž všechny body byly splněny. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 1/2022 ze dne             
18. 01. 2022.  
 
Ad4.) Zprávy výborů 
Zpráva finančního výboru: 

• předseda finančního výboru Jaroslav Svolinský seznámil zastupitelstvo se zprávou výboru 
za měsíc únor 2022. Výbor projednal hospodaření obce za měsíc leden, další činnost bude 
projednávána v následujících bodech jednání zastupitelstva. 

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

výboru za únor 2022. Výbor pro rok 2022 připravuje kromě již tradičně pořádané 
Cyrilometodějské pouti, Trojsešupu, kalendáře i nové akce a to Velikonoční vítání jara, 
Předmájové políbení a promítání letního kina.  
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Zpráva kulturního výboru: 
•   člen kulturního výboru Miroslav Klimánek seznámil zastupitelstvo s činností výboru, který 

  rozjednává houslový a klavírní koncert. Vítání občánků by se mělo uskutečnit v měsíci   
  dubnu.  

Zpráva stavebního výboru: 
• člen stavebního výboru Petr Černoch seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru. 

Z důvodu nemoci předsedy stavebního výboru místostarosty Jana Koloničného se výbor 
v tomto měsíci nesešel.  

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

o činnosti výboru – viz bod č. 2/2022.3.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů.  
 
Ad5.) Pronájem obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice  
S tímto bodem souvisí následující bod č. 6 – Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2006/1         
a parc. č. 119 vše v k. ú. Metylovice, který byl projednán před bodem č. 5 a prodej nebyl schválen 
– viz usnesení č. 2/2022.6. 
Záměr pronájmu obecního pozemku  parc. č. 119 v k. ú. Metylovice byl schválen na minulém 
jednání zastupitelstva obce. Jako jediným zájemcům bude pozemek pronajat panu Josefu Volnému 
a panu Josefu Volnému ml., Metylovice 152. Cena za pronájem je stanovena na 500 Kč ročně              
a pronájem bude sjednán na 3 roky.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. 
Metylovice panu Josefu Volnému a panu Josefu Volnému ml., Metylovice 152. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  2/2022.5a bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. 
Metylovice za cenu 500 Kč ročně, s dobou pronájmu 3 roky.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  2/2022.5b bylo schváleno.   
 
Ad6.) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2006/1 a parc. č. 119 vše v k. ú. Metylovice 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o odkoupení části pozemku parc. č. 2006/1 a parc. č. 
119 vše v k. ú. Metylovice. Část pozemku parc. č. 2006/1 má do roku 2030 již pronajatý pan Josef 
Volný, Metylovice 152 a o prodeji pozemku parc. č. 119 se také jednalo na předchozích zasedáních 
zastupitelstva se závěry, že se pozemek parc. č. 119 neprodá, ale max. pronájme viz. usnesení 
1/2022.5c o schválení záměru pronájmu obecního pozemku parc. č. 119 v k.ú. Metylovice. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2006/1 a parc. č. 
119 vše v k. ú. Metylovice.  
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti 9. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  2/2022.6 nebylo schváleno.   
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Ad7.) Kupní smlouva s paní Růženou Vrbovou na prodej obecního pozemku parc. č. 2022/7         
v k. ú. Metylovice 
Prodej obecního pozemku parc. č. 2022/7 v k. ú. Metylovice paní Růženě Vrbové za cenu danou 
znaleckým posudkem byl schválen usnesením zastupitelstva obce 10/2020.7.  Dle znaleckého 
posudku činí kupní cena pozemku 8 100 Kč.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu s paní Růženou Vrbovou, Metylovice 
140, 739 49 Metylovice, na odkoupení obecního pozemku parc. č. 2022/7 v k. ú. Metylovice, o 
výměře 81 m2, za cenu danou znaleckým posudkem, tj. 8 100 Kč a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č.  2/2022.7 bylo schváleno.   
 
Ad8.) Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 1265/1 v k. ú. Metylovice 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o odkoupení části pozemku par. č. 1265/1 v k. ú. 
Metylovice.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 1265/1 v k. ú. 
Metylovice.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.8 bylo schváleno.   
 
Ad9.) Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Spolku Lungta, o projednání připojení obce                   
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv 
v Tibetu a podpořit mezinárodní kampaň vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 03. 2022.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje připojení obce ke kampani „Vlajka pro Tibet“ dne  
10. 03. 2022. 
Výsledek hlasování:  Pro 1 (Jakub Farný).  Proti 5. Zdrželi se 3 (Lukáš Halata, Jaroslav 
Svolinský, Jiří Závodný). 
Usnesení č.  2/2022.9 nebylo schváleno.   
 
Ad10.) Odpis zmařených investic 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s odpisem zmařených investic. Jedná se o projekty a stavby, 
které již nebudou využity, jak byly projektovány (Lidový plácek, veřejné osvětlení Metylovičky-
Fojtství, plyn Čihadlo-Mališ, přístřešek na stroje v horním kravíně, kanalizace – 3. etapa). Celková 
výše zmařených investic činí 568 229,97 Kč. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje odpis zmařených investic.  
Výsledek hlasování:  Pro 5.  Proti 0. Zdrželi se 4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav 
Klimánek, Aleš Velička). 
Usnesení č.  2/2022.10 nebylo schváleno.   
 
Ad11.) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadu se 
společností Frýdecká skládka, a.s. 
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy               
a odstraňování komunálních odpadu se společností Frýdecká skládka, a.s., kterým dochází k úpravě 
ceny za sběr, svoz a odstranění směsných komunálních odpadů od 01. 01. 2022.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 2 se společností Frýdecká skládka, a.s., 
Pánské Nové dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47151552, ke Smlouvě o zajištění sběru, 
přepravy a odstraňování komunálních odpadu a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 3.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.11 bylo schváleno.   
 
Ad12.) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji                                       
na spolufinancování projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v rámci 
OPŽP, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 
Obec podporuje výměnu kotlů formou spolufinancování v součinnosti s krajem. Obec se zavázala 
poskytovat úspěšným žadatelům o „kotlíkové dotace“ částku 10 000 Kč. Tato je poskytnuta krajem 
současně s dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 a dotací kraje. Dvakrát 
ročně (k 31. 01. a 31. 07.) dochází obci krajem zaslána žádost o poskytnutí dotace za uplynulé 
období a dochází k souhrnné úhradě podle krajem skutečně poskytnutých dotací žadatelům. Starosta 
seznámil zastupitelstvo obce se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice 
Moravskoslezskému kraji na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“. Výše dotace činí 30 000 Kč. – k 31. 01. 2022 úspěšně žádali o „kotlíkovou dotaci“ tři občané 
Metylovic. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 30 000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.12a bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve výši 30 000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 – viz příloha č. 4.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.12b bylo schváleno.   
 
Ad13.) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 
Obec podporuje výměnu kotlů formou spolufinancování v součinnost s krajem. Obec se zavázala 
poskytovat úspěšným žadatelům o „kotlíkové dotace“ částku 10 000 Kč. Tato je poskytnuta krajem 
současně s dotací v rámci adaptačního a mitigačního opatření a dotací kraje. Dvakrát ročně (k 31. 
01. a 31. 07.) dochází obci krajem zaslána žádost o poskytnutí dotace za uplynulé období a dochází 
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k souhrnné úhradě podle krajem skutečně poskytnutých dotací žadatelům. Starosta seznámil 
zastupitelstvo obce se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice 
Moravskoslezskému kraji na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva. Výše dotace činí 10 000 Kč. – k 31. 01. 2022 úspěšně žádal o „kotlíkovou dotaci“ jeden 
občan Metylovic. 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 10 000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.13a bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve výši 10 000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem v rámci adaptačního                      
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.13b bylo schváleno.   
 
Ad14.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby                 
č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. parc. 834/4, přípojka NNk, se společností ČEZ Distribuce a.s. 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. parc. 834/4, přípojka NNk,                
se společností ČEZ Distribuce a.s. Cena za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 2 000 Kč.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 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 zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby           
č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. parc. 834/4, přípojka NNk a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 6.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.14 bylo schváleno.   
 
Ad15.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300189 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky  
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 1200300189 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterým dochází k posunutí termínů 
ukončení akce, závěrečného vyúčtování akce a období uznatelnosti nákladů v rámci realizace 
projektové přípravy na akci „Kanalizace Metylovice“. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 se Státním fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem,                       
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o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a pověřuje starostu 
obce k podpisu dodatku – viz příloha č. 7.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.15 bylo schváleno.   
 
Ad16.) Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ pro období 2021 – 2027 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Strategickým rámcem MAP – seznam investičních priorit 
ZŠ pro období 2021 – 2027. Do seznamu investičních priorit naší školy byl navržen projekt                
na modernizaci jedné odborné multifunkční učebny virtuální, rozšíření a smíšené reality, která bude 
zahrnovat např. pořízení IT, AV techniky vč. příslušenství; nábytek (funkční a kompatibilní                 
s ostatním pořízeným vybavením učebny) a moderní technické vybavení pro zavedení virtuální 
reality do výuky vybraných předmětů; jazykovou laboratoř. Dle aktuálních potřeb budou provedeny 
drobné úpravy učebny (např. kabeláž, vyrovnání zdí, podlahy, výmalba apod.).   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice souhlasí se zařazením projektů, uvedených v seznamu  
investičních priorit ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice pro období 2021 – 2027 do místního 
akčního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí a souhlasí 
rovněž s jejich případnou budoucí realizací – viz příloha č. 8.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení č.  2/2022.16 bylo schváleno 
 
Ad17.) Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Metylovice pro roky 2022 – 2024 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s aktualizací Strategického plánu rozvoje obce Metylovice    
pro roky 2022 – 2024.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce Metylovice 
pro roky 2022 – 2024 – viz příloha č. 9.   
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.17 bylo schváleno.   
 
Ad18.) 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: 

• Fotbalová reprezentace starostů obcí a měst ČR, z.s. žádá o poskytnutí finančního daru           
na část nákladů spojených s účastí starosty obce Metylovice v rámci jeho nominace                      
do reprezentace ČR na 4. Mistrovství Evropy ve fotbale starostů v Trnavě. FV navrhuje 
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč.  
• Střední, základní a mateřská škola Frýdek-Místek, p.o. žádá o finanční dar na nákup 
speciálních pomůcek na výuku. Školu navštěvují dva žáci z obce Metylovice. FV navrhuje 
poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč na jednoho žáka, tj. 6 000 Kč.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle 
návrhu finančního výboru – viz příloha č. 10.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.18 bylo schváleno.   
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Ad19.) Rozpočtová úprava č. 2/2022 
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou úpravou jak v příjmové, tak 
i ve výdajové části rozpočtu. Během rozpravy se nikdo z řad zastupitelů či hostů k daným změnám 
rozpočtu nevyjádřil ba ani navrhnul jiný návrh usnesení. Zastupitelstvo tedy hlasovalo o změně       
ve výdajové části ve výši 730 000 Kč (30 000 Kč – na dovybavení zázemí na hřišti, 200 000 Kč      
na pořízení solárních světel OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na pořízení ABROLL kontejnerů   
pro sběrný dvůr). 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 – ve výdajové části ve výši 
730 000 Kč (30 000 Kč – na dovybavení zázemí na hřišti, 200 000 Kč na pořízení solárních světel 
OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na pořízení ABROLL kontejnerů pro sběrný dvůr) 
Výsledek hlasování:  Pro 5.  Proti 0. Zdrželi se 4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav 
Klimánek, Aleš Velička). 
Usnesení č.  2/2022.19a nebylo schváleno.   
 
Na dotaz starosty, proč část zastupitelů nesouhlasila s rozpočtovými úpravami provedenými 
výdajové straně rozpočtu, když na minulém zasedání schválili pořízení ABROLL kontejnerů               
a pořízení solárních světel nebo proč v diskusi k danému bodu nevznesli dotaz či požadavek               
na změnu usnesení, tak tím důvodem byl prý nesouhlas s úpravou rozpočtu u položky 3412 – 
Sportovní zařízení v majetku obce, která se měla navýšit o částku 30 000 Kč na dovybavení zázemí 
na hřišti o zrcadla, hodiny, botník a odkládací stěnu. Zastupitel p. Černoch se vyjádřil, že není 
dlouhodobě nakloněn na zvyšování nákladů, na zázemí na hřišti. Zastupitelka p. Bílková vznesla 
požadavek na předsedu FV na zaslání celkového  přehledu všech nákladů na zázemí na hřišti. 
Proběhla krátká diskuze. Proto tedy starosta navrhl revokovat předchozí usnesení č. 2/2022.19a          
a hlasovat o změně rozpočtu ve výdajové části jen ve výši 700 000 Kč (200 000 Kč na pořízení 
solárních světel OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na pořízení ABROLL kontejnerů pro sběrný 
dvůr), aby se mohly dodavatelům uhradit faktury za pořízené zboží. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zrušení usnesení č. 2/2022.19a. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.19b bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 – ve výdajové části ve výši 
700 000 Kč (200 000 Kč na pořízení solárních světel OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na pořízení 
ABROLL kontejnerů pro sběrný dvůr) – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.19c bylo schváleno.   
 
Ad20.) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice v rámci OPŽP na projekt Kotlíkové 
dotace v MsK - 4. výzva 
V souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ se obec 
rozhodla podpořit výměnu kotlů z tohoto dotačního programu poskytnutím příspěvku obce 
konečným uživatelům - vlastníkům nemovitých věcí (rodinný dům, bytový dům, trvale obývaný 
objekt pro rekreaci) nacházejících se na území obce ve výši 10 000 Kč/dílčí projekt konečného 
uživatele. Mezi obcí a krajem bude nově uzavřena pouze jedna dotační smlouva s celkovou alokací 



9  
  

finančních příspěvků v rámci 4. výzvy ve výši 200 000 Kč. Spolufinancování výměny kotlů bude 
realizováno tak, že příspěvek obce předfinancuje a spolu s dotací z Operačního programu Životní 
prostředí a dotací kraje konečným uživatelům vyplatí Moravskoslezský kraj a obec takto vyplacené 
prostředky kraji poskytne následně na základě žádosti kraje o proplacení sumární částky 
proplacených příspěvků. Tyto žádosti bude kraj zasílat pololetně vždy do 31. 1. a 31. 7. příslušného 
kalendářního roku. Po ukončení příjmu žádostí o dotaci na výměnu zdroje tepla (nejpozději              
31. 8. 2022), předloží kraj obcí statistiku podaných žádostí o podporu. Na základě těchto informací 
pak bude moci zpřesnit celkovou výši dotace a v případě zájmu obce ji upravit uzavřením dodatků 
k dotačním smlouvám. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem  
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2021 – 2027. Výše dotace činí 10 000 Kč na jeden úspěšný projekt realizovaný 
v katastrálním území obce Metylovice, celková alokace finančních příspěvků v rámci 4. výzvy je 
stanovena max. ve výši 200 000 Kč.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.20a bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2021 – 2027 – viz příloha č. 12.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.20b bylo schváleno.   
 
Ad21.) Smlouva o dílo se společností Na míru, spol. s r.o. na manažerské řízení realizace projektu 
SK Metylovice - Sportovní zázemí - rekonstrukce a přístavba 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o dílo se společností Na míru, spol. s r.o.                 
na manažerské řízení projektu „SK Metylovice – Sportovní zázemí – rekonstrukce a přístavba“, 
v rámci výzvy č. 12/2020 Národní sportovní agentury, do Programu č. 162 52 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020-2024. Manažerské řízení spočívá např. v konzultacích s NSA před vydáním 
grantové smlouvy, kooperaci s organizátorem výběrového řízení, kompletaci podkladů k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, administraci projektu až do vypořádání případných 
formálních připomínek k vypořádání dotace a závěrečné vyúčtování dotace. Cena za dílo je stanovena 
na 36 300 Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu se společností Na míru, spol. s.r.o., Metylovice 
329, 739 49 Metylovice, zastoupenou Ing. Kamilou Hyšplerovou, jednatelkou, IČ: 03747361,       
na manažerské řízení realizace projektu „SK Metylovice - Sportovní zázemí - rekonstrukce                 
a přístavba“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 13.  
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.21 bylo schváleno.   
 
Různé: 
1. Stav dřevin na místním hřbitově 
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Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem dřevin (thují) na místním hřbitově. Na základě odborného 
doporučení navrhuje jejich pokácení a nahrazení novou výsadbou. 
Výsledek hlasování:  Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  2/2022.různé bylo schváleno.   
 
 
Přílohy zápisu:  
1. Prezenční listina 
2. Kupní smlouva s paní Růženou Vrbovou na prodej obecního pozemku parc. č. 2022/7 v k. ú.  
            Metylovice 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadu se  
            společností Frýdecká skládka, a. s. 
4. Smlouva s Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu „Kotlíková dotace  
            v MSK – 3. výzva“ v rámci OPŽP, reg. č.  CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 
5. Smlouva s Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu „Kotlíková dotace 
            v MSK – 3. výzva“ v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  
            č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. parc. 834/4, přípojka NNk, se společností ČEZ 
            Distribuce a.s. 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300189 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
            prostředí České republiky  
8. Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ pro období 2021 – 2027 
9. Strategický plán rozvoje obce Metylovice pro roky 2022 – 2024 
10. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce 
            Metylovice na rok 2022  
11. Rozpočtová úprava č. 2/2022 
12. Smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice 
            na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v MsK - 4. výzva 
13. Smlouva o dílo se společností Na míru, spol. s r.o. na manažerské řízení realizace projektu SK 
            Metylovice - Sportovní zázemí - rekonstrukce a přístavba 

 
 

Začátek jednání zastupitelstva obce:       17:00 hodin  
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:25 hodin  
    
Termín dalšího zasedání ZO:   28. 02. 2022 
  
Zápis byl vyhotoven dne:  22. 02. 2022  
 
Zapisovatel:             Dagmar Rabasová  
    
Ověřovatelé:            Petr Černoch 
                                 Jakub Farný 
 
 
Starosta:                Ing. Lukáš Halata  


