
Zápis č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 24. 05. 2022, od 17:00 hodin

na obecním úřadě v Metylovicích
 

Přítomno:                     10 členů ZO dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Omluveni:                1 (Petr Černoch – příchod 17:07)

Ověřovatelé zápisu:     (Miroslav Klimánek, Leona Pavlásková)

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 5/2022 ze dne 12. 4. 2022
4. Zprávy výborů 
5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice 
6. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 636/1 v k. ú. Metylovice 
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení

nadzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 339/11 v k. ú. Metylovice
8. Smlouva č. 882/B1/2022 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní

infrastruktury na rok 2022 na akci „Chodník Vrchovina – Žukov k. ú. Metylovice“
9. Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  č.  06051961  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního

prostředí ČR na akci „Zateplení budov hasičské zbrojnice“
10. Kupní smlouva s manžely Závodnými na odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1265/1

v k. ú. Metylovice
11. Pokuty za neuveřejnění uzavřených smluv na veřejné zakázky podle § 219 odst. 1 zákona č.

134/2016 Sb.
12. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2022
13. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice

na rok 2022 
14. Rozpočtová úprava č. 5
15. Příkazní  smlouva  se  společnosti  Dobrá  zakázka  s.r.o.  o  výkonu  zadavatelské  činnosti

a  poradenské  činnosti  k výběru  zhotovitele  stavební  akce  „Rekonstrukce  budovy  hasičské
garáže na parcele č. st. 639 v kat. území Metylovice“

16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Metylovice – zpevněná plocha
u hřiště“

17. Připomínky k územnímu plánu
18. Zhodnocení finančních prostředků 

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 15. a 16., zastupitelka Marta Bílková o bod 17 a předseda finančního výboru o bod 18.
Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.1 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 8.  Proti 0. Zdržel se 2 (Miroslav Klimánek, Leona Pavlásková).
Usnesení č.  6/2022.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 5/2022 ze dne 12. 04. 2022
Předseda kontrolního výboru Jakub Farný seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů
vyplývajících z usnesení č. 5/2022, přičemž všechny body byly splněny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 5/2022 ze dne 12. 04. 2022. 

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva finančního výboru:

• předseda finančního výboru Jaroslav Svolinský seznámil zastupitelstvo se zprávou výboru
za  měsíc  květen  2022.  Činnost  bude  projednávána  v následujících  bodech  jednání
zastupitelstva.

Zpráva kulturního výboru:
•   předseda  kulturního výboru Jan Koloničný seznámil  zastupitelstvo  s  činností  výboru.  

  Dne 19. 06. 2022 výbor pořádá klavírní koncert Ivo Kahánka v kostele, připravuje pouť 
  ve dnech 06. – 07. 08. 2022 a Den Obce dne 03. 09. 2022. 

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

Výbor  projednával  zpevnění  břehu  potoka  u  p.  Luňáčka,  nové  zaměření  chodníků  na
dolním konci z důvodu výstavby zídek a vjezdů, probíhá výběrové řízení na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, probíhá výstavba chodníku na Žukov. 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 měsíc květen 2022. Proběhlo Velikonoční vítání jara a Májové políbení. Dne 
26.  05.  2022  je  uzávěrka  dalšího  čísla  obecního  zpravodaje,  probíhá  příprava
Cyrilometodějské pouti.

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

činnosti výboru – viz bod 6/2022.3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů. 

Ad5.) Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice
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Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice byla projednávána
stavebním výborem a z důvodu připravovaného napojení sousedních pozemků na inženýrské sítě
navrhuje výbor odložení prodeje do doby provedení napojení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje odložení prodeje části obecního pozemku parc. č. 600/2
v k. ú. Metylovice.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.5 bylo schváleno.  

Ad6.) Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 636/1 v k. ú. Metylovice 
Žádost o pronájem části  obecního pozemku parc. č. 636/1 v k. ú. Metylovice byla projednává
stavebním výborem.  Jelikož  v žádosti  není  uveden  důvod pronájmu a  přes  uvedený  pozemek
vedou příjezdy k dalším domům, navrhuje stavební výbor pronájem neschválit a stavební výbor
bude řešit možnost pronájmu s žadatelem na místě samém.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  žádost  o  pronájem části  obecního pozemku parc.  č.
636/1 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování:  Pro 0.  Proti  8. Zdrželi  se 3 (Lukáš Halata, Tomáš Rabas, Jaroslav
Svolinský).
Usnesení č.  6/2022.6 nebylo schváleno.  

Ad7.) Smlouva o zřízení  věcného  břemene –  služebnosti  se  společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.
na zřízení nadzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 339/11 v k. ú. Metylovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení nadzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek
parc. č. 339/11 v k. ú. Metylovice. Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena zastupitelstvem
obce usnesením 4/2021.14. Cena za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 1 000 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje    Smlouvu  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 - služebnosti č. IP-12-8026208/03, Metylovice,
parc. č. 339/11, NNv, NNk a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.7 bylo schváleno.  

Ad8.) Smlouva č.  882/B1/2022 o  poskytnutí  finančního  příspěvku z  rozpočtu  Státního  fondu
dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Chodník Vrchovina – Žukov k. ú. Metylovice“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  č.  882/B1/2022  o  poskytnutí  finančního
příspěvku  z  rozpočtu  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  na  rok  2022  na  akci  „Chodník
Vrchovina – Žukov k. ú. Metylovice“. Na základě této smlouvy poskytne SFDI dotaci ve výši
maximálně 84,99 % (max. 5 079 615 Kč) k úhradě uznatelných nákladů akce.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu č. 882/B1/2022 se Státním fondem dopravní
infrastruktury,  Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,  IČ: 70856508,  zastoupenou ředitelem Ing.
Zbyňkem Hořelicou,  o poskytnutí  finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 na akci „Chodník Vrchovina – Žukov k. ú. Metylovice“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.
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Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  6/2022.8 bylo schváleno.  

Ad9.) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06051961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Zateplení budov hasičské zbrojnice“
Starosta seznámil  zastupitelstvo  obce  s Dodatkem č.  2  ke  smlouvě č.  06051961 o  poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení budov hasičské zbrojnice“.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 2 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  na  akci  „Zateplení  budov  hasičské  zbrojnice“
a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.9 bylo schváleno.  

Ad10.) Kupní  smlouva  s manžely  Závodnými  na  odkoupení  části  obecního  pozemku  parc.  č.
1265/1 v k. ú. Metylovice
Usnesením zastupitelstva  obce  4/2022.5  byl  schválen  prodej  části  obecního  pozemku parc.  č.
1265/1 v k. ú. Metylovice manželům Závodným, za cenu danou znaleckým posudkem. Tento byl
doložen a kupní cena pozemku činí 34 000 Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Kupní  smlouvu  s manžely  Božetěchem a  Zdenkou
Závodnými,  Metylovice  282,  na odkoupení  části  obecního  pozemku parc.  č.  1265/1  v  k.  ú.
Metylovice,  za  cenu  danou  znaleckým  posudkem,  tj.  34 000  Kč  a  pověřuje  starostu  obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.10 bylo schváleno.  

Ad11.) Pokuty za neuveřejnění uzavřených smluv na veřejné zakázky podle § 219 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s pokutami za neuveřejnění  uzavřených smluv na veřejné
zakázky včetně jejich změn a dodatků do 15 dnů od jejich uzavření na profilu zadavatele podle
§ 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se o výběrová řízení na opravu účelových komunikací
Žukov a od kapličky svatá Anna, které za obec prováděl místostarosta. Po uzavření smlouvy a
následného dodatku měl místostarosta oba dokumenty do 15 dnů od jejich uzavření zveřejnit na
profilu  zadavatele,  k čemuž  však došlo  až  po  uplynutí  této  zákonné lhůty.  Úřad pro  ochranu
hospodářské  soutěže  tak  obci  vyměřil  pokutu  v celkové  výši  9 000  Kč,  která  bude  uhrazena
z rozpočtu obce a zároveň budou přijata nápravná opatření. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  úhradu  pokut  ve  výši  9 000  Kč  za  neuveřejnění
uzavřených smluv na veřejné zakázky podle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. z rozpočtu
obce a přijetí nápravných opatření.
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Jan Koloničný).
Usnesení č.  6/2022.11 bylo schváleno.  

Ad12.) Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2022
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Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozborem hospodaření obce Metylovice
za 1. čtvrtletí 2022.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  bere  na  vědomí  Rozbor  hospodaření  obce  Metylovice  za  1.
čtvrtletí 2022 – viz příloha č. 6. 

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:

▪ Myslivecký spolek Metylovice, z.s. - žádá o finanční dar na nákup jádrového krmiva pro 
zvěř. FV navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 15.000,-Kč.

▪ Okresní sdružení hasičů F-M - žádá o finanční dar na krajské kolo hry Plamen v požárním
sportu. FV navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 1.000,-Kč a to z důvodu účasti členů
SDH Metylovice na této akci.

▪ Pěvecké sdružení ECHO Frýdlant nad Ostravicí - žádá o finanční dar na činnost pěveckého
spolku.  FV navrhuje  poskytnout  finanční  dar  ve  výši  1.000,-Kč z  důvodu dlouhodobé
spolupráce s tímto sdružením.

▪ Handicap  centrum  Škola  života  Frýdek-Místek,  o.p.s.  -  žádá  o  finanční  příspěvek  na
sociální činnost. Dle informací v žádosti dochází do stacionáře v roce 2021/2022 jeden
občan  Metylovic.  FV  navrhuje  dar  ve  výši  3.000  Kč  pro  občana,  na  poskytování
ambulantních služeb.

▪ Nadační  Fond  –  Nové  Česko  -  žádá  o  poskytnutí  dotace  na  podporu  projektu
„Protidrogový vlak“. FV navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 10 tis. Kč stejně jako v
roce 2019.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů z rozpočtu
obce Metylovice na rok 2022 dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.13 bylo schváleno.  
 
Ad14.) Rozpočtová úprava č. 5
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. 5  - viz příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.14 bylo schváleno.  

Ad15.) Příkazní  smlouva  se  společnosti  Dobrá  zakázka  s.r.o.  o  výkonu  zadavatelské  činnosti
a poradenské činnosti k výběru zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce budovy hasičské garáže
na parcele č. st. 639 v kat. území Metylovice“
Starosta  seznámil zastupitelstvo obce s Příkazní smlouvou se společnosti  Dobrá zakázka s.r.o.,
o  výkonu  zadavatelské  činnosti  a  poradenské  činnosti  k výběru  zhotovitele  stavební  akce
„Rekonstrukce budovy hasičské garáže na parcele č. st. 639 v kat. území Metylovice“. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu se společností Dobrá zakázka, s.r.o.,
Hlubinská  36/1378,  702  00  Moravská  Ostrava,  IČ:28631595,  zastoupenou  Ing.  Miroslavem
Jílkem, o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k výběru zhotovitele stavební akce
„Rekonstrukce budovy hasičské garáže na parcele č. st. 639 v kat. území Metylovice“ a pověřuje
starostu obce k podpisu příkazní smlouvy – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.15 bylo schváleno.  

Ad16.) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Metylovice – zpevněná
plocha u hřiště“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výběrem zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu  „Metylovice  –  zpevněná  plocha  u  hřiště“.   Osloveno  bylo  5  firem,  z nichž  cenovou
nabídku podaly čtyři  firmy.  Komise hodnotila  ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší
nabídkové ceny a doporučuje vybrat na realizaci oprav místních komunikací společnost PORR
a.s.,  která  splnila  podmínky  zadavatele  a  byla  vyhodnocena  jako  ekonomicky  nejvýhodnější
s nabídkovou cenou 1 315 612 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje výběr společnosti  PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 – Strašnice, IČ: 43005560, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Metylovice –
zpevněná plocha u hřiště“, za nabídkovou cenu 1 315 612 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.16a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje smlouvu o dílo  se společnosti  PORR a.s.,  Dubečská
3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 43005560, za nabídkovou cenu 1 315 612 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.16b bylo schváleno.  

Ad17.) Připomínky k územnímu plánu
Zastupitelka  Marta  Bílková  seznámila  zastupitelstvo  obce  s připomínkami  k územnímu  plánu.
Jedná se o změny, které byly zjištěny na veřejném projednávání návrhu Změny č. 2 Územního
plánu a o kterých nebyli informování zastupitelé obce ani stavební výbor.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí připomínky k územnímu plánu. 

Ad18.) Zhodnocení finančních prostředků
Předseda  finančního  výboru  navrhl  zastupitelstvu  obce  zrušení  stávajícího  bezúročného  účtu
u banky CREDITAS. Volné finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč by se převedly na nový účet
u banky CREDITAS, avšak již se 4% ročním úročením. Vedení účtu je zcela zdarma. Finanční
prostředky jsou okamžitě dostupné.

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  zrušení  stávajícího  bezúročného  účtu  u  banky
CREDITAS a převod finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na nový účet u banky CREDITAS
s úrokovou sazbou 4% p.a. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  6/2022.18 bylo schváleno.  

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  se  společnosti  ČEZ  Distribuce,  a.s.

na zřízení  nadzemní  kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc.  č.  339/11 v k.  ú.
Metylovice

3. Smlouva č.  882/B1/2022 o  poskytnutí  finančního  příspěvku z  rozpočtu  Státního  fondu  
            dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Chodník Vrchovina – Žukov k. ú. Metylovice“
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06051961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
            prostředí ČR na akci „Zateplení budov hasičské zbrojnice“
5. Kupní smlouva s manžely Závodnými na odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1265/1
            v k. ú. Metylovice
6. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 1. čtvrtletí 2022
7. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z rozpočtu  obce  
            Metylovice na rok 2022
8. Rozpočtová úprava č. 5
9. Příkazní  smlouva  se  společnosti  Dobrá  zakázka  s.r.o.  o  výkonu  zadavatelské  činnosti  
            a poradenské činnosti k výběru zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce budovy hasičské 
            garáže na parcele č. st. 639 v kat. území Metylovice“
10. Výběr  zhotovitele  na realizaci  veřejné zakázky malého rozsahu „Metylovice – zpevněná
            plocha u hřiště“

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           19:00 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO:   21. 06. 2022
 
Zápis byl vyhotoven dne:  05. 06. 2022

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
  
Ověřovatelé:           Mgr. Miroslav Klimánek

                                Leona Pavlásková

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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