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Zápis č. 7 

ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

konaného dne 21. 06. 2022, od 17:00 hodin 

na obecním úřadě v Metylovicích 

  
 

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

Omluveni:                 - 

Ověřovatelé zápisu:     Marta Bílková, Jiří Závodný  

 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu   

3. Kontrola plnění usnesení č. 6/2022 ze dne 24. 5. 2022 

4. Zprávy výborů  

5. Žádost o pronájem obecního pozemku parc. č. 239/13 v k. ú. Metylovice  

6. Žádost o směnu části obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 v k. ú. Metylovice 

7. Zařazení návrhu na pořízení dílčí změny č. 30 (pozemek parc. č. 1516/7) v Územním plánu 

Metylovice, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění, do projednávané Změny č. 2 

Územního plánu Metylovice 

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Metylovice pro volební období 2022 – 2026 

9. Kupní smlouva se společnosti Reno Farma Kozlovice, a.s. na pořízení staršího nakladače UN 

053.3 HON 4x4  

10. Výběr zhotovitele na realizaci podlimitní veřejné zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské 

garáže Metylovice“ 

11. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2021 

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

na rok 2022  

13. Rozpočtová úprava č. 6 

14. Zhodnocení finančních prostředků obce 

 

 

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. Předseda finančního 

výboru doplnil program o bod 14. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce.   

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.1 bylo schváleno. 

  

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího Závodného. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana Jiřího 

Závodného. 

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.2 bylo schváleno.   

 

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 6/2022 ze dne 24. 05. 2022 

Předseda kontrolního výboru Jakub Farný seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení č. 6/2022, přičemž všechny body byly splněny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2022 ze dne 24. 05. 2022.  

 

Ad4.) Zprávy výborů 

Zpráva PR výboru: 

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

výboru. Probíhá příprava Cyrilometodějské pouti dne 05. 07. 2022, je doručováno nové číslo 

obecního zpravodaje. 

Zpráva kulturního výboru: 

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

  Proběhl klavírní koncert Ivo Kahánka v kostele, připravuje se pouť  

  ve dnech 06. – 07. 08. 2022 (včetně sobotní zábavy) 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, který dodal právní rozbor k opravě 

- bude posouzeno právníkem obce. Nabylo právní moci stavební povolení k rekonstrukci 

hasičské zbrojnice. Další činnost bude projednávána v následujících bodech jednání 

zastupitelstva.  

Zpráva finančního výboru: 

• předseda finančního výboru Jaroslav Svolinský seznámil zastupitelstvo se zprávou výboru. 

Činnost bude projednávána v následujících bodech jednání zastupitelstva. 

Zpráva kontrolního výboru: 

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

výboru – viz bod 7/2022.3.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů.  

 

Ad5.) Žádost o pronájem obecního pozemku parc. č. 239/13 v k. ú. Metylovice  

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o pronájem obecního pozemku parc. č. 239/13              

v k. ú. Metylovice. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 239/13          

v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.5 bylo schváleno.   
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Ad6.) Žádost o směnu části obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 v k. ú. Metylovice 

Starosta zastupitelstvo obce s žádostí o směnu části obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 

v k. ú. Metylovice.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje záměr směny části obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 

a 2044/4 v k. ú. Metylovice.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.6 bylo schváleno.   

 

Ad7.) Zařazení návrhu na pořízení dílčí změny č. 30 (pozemek parc. č. 1516/7) v Územním plánu 

Metylovice, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění, do projednávané Změny č. 2 

Územního plánu Metylovice 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zařazením návrhu na pořízení dílčí změny č. 30 (pozemek 

parc. č. 1516/7) v Územním plánu Metylovice, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění,            

do projednávané Změny č. 2 Územního plánu Metylovice.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zařazení návrhu na pořízení dílčí změny č. 30 (pozemek 

parc. č. 1516/7) do projednávané Změny č. 2 Územního plánu Metylovice.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.7 bylo schváleno.   

 

Ad8.) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Metylovice pro volební období 2022 – 2026 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se stanovením počtu členů zastupitelstva obce Metylovice      

na volební období 2022 – 2026, kdy navrhuje stejný počet členů zastupitelstva jako ve stávajícím 

volebním období  - tj. 11 členů.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice stanovuje v souladu s ustanovením § 67 Zákona č. 125/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), že do zastupitelstva obce Metylovice pro volební období 2022 – 2026 

bude voleno 11 členů.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.  

Usnesení č.  7/2022.8 bylo schváleno.   

 

Ad9.) Kupní smlouva se společnosti Reno Farma Kozlovice, a.s. na pořízení staršího nakladače 

UN 053.3 HON 4x4 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s kupní smlouvou se společnosti Reno Farma Kozlovice, a.s. 

na pořízení staršího nakladače UN 053.3 HON 4x4. Kupní cena činí 150 000 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu se společností Reno Farma Kozlovice 

a.s., Kozlovice 924, 739 49 Kozlovice, IČ: 43963315, zastoupenou Mgr. Petrem Vlasákem, 

předsedou správní rady, na pořízení staršího nakladače UN 053.3 HON 4x4 a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2. 

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.9 bylo schváleno.   

 

Ad10.) Výběr zhotovitele na realizaci podlimitní veřejné zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské 

garáže Metylovice“ 
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výběrem zhotovitele na realizaci podlimitní veřejné zakázky 

– „Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“. Osloveno bylo 6 firem, z nichž cenovou 

nabídku podaly čtyři firmy. Komise hodnotila ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší 

nabídkové ceny a doporučuje vybrat na realizaci podlimitní veřejné zakázky společnost VDS, spol. 

s.r.o., která splnila podmínky zadavatele a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

s nabídkovou cenou 6 348 244,48 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje výběr společnosti VDS, spol. s.r.o., Kotkova 271/6, 

Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 45194980 na realizaci podlimitní veřejné zakázky – „Rekonstrukce 

budovy hasičské garáže Metylovice“, za nabídkovou cenu 6 348 244,48 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.10a bylo schváleno.  

 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o dílo se společnosti VDS, spol. s.r.o., Kotkova 

271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 45194980, na realizaci podlimitní veřejné zakázky – 

„Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“ za nabídkovou cenu 6 348 244,48 Kč            

bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 3.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.10b bylo schváleno.   

 

Ad11.) Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2021 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce se závěrečným účtem obce Metylovice   

za rok 2021. Z důvodu nedostatku – na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek nebyl        

ve stanovené lhůtě zveřejněn dodatek a skutečně uhrazená cena zakázky, proto zastupitelstvo 

vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a přijalo k tomuto bodu systémové 

opatření, ve smyslu poučení odpovědných pracovníků ve věci dodržování ustanovení § 219 zákona 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2021 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením s výhradami dle § 17 odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a přijalo systémové opatření ve smyslu poučení 

odpovědných pracovníků ve věci dodržování ustanovení § 219 zákona 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek – viz příloha č. 4. 

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.11 bylo schváleno.   

 

Ad12.) 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: 

▪ SK Metylovice žádá o dotaci na podporu celoroční sportovní činnosti a provozu nemovitostí 

v dlouhodobém pronájmu. FV navrhuje poskytnutí dotace ve výši 225 000 Kč. 

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. 5.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 
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Usnesení č.  7/2022.12 bylo schváleno.   

 

Ad13.)  Rozpočtová úprava č. 6 

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. 6  - viz příloha č. 6.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.13 bylo schváleno.   

 

Ad14.)  Zhodnocení finančních prostředků obce 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou banky CREDITAS, kdy při 

převodu částky 7 mil. Kč, z volných finančních prostředků obce, bude bankou navýšen úrok ze 4 % 

na 4,8 % p. a.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje převod finančních prostředků ve výši 7 mil. Kč (4 mil. 

Kč z účtu ČNB a 3 mil. Kč z účtu KB) na účet u banky CREDITAS s úrokovou sazbou 4,8 %         

p. a.  

Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  7/2022.14 bylo schváleno.   

  

 

Přílohy zápisu:  

1. Prezenční listina 

2. Kupní smlouva se společnosti Reno Farma Kozlovice, a.s. na pořízení staršího nakladače  

            UN 053.3 HON 4x4 

3. Výběr zhotovitele na realizaci podlimitní veřejné zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské 

            garáže Metylovice“ 

4. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2021 

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

            Metylovice na rok 2022 

6. Rozpočtová úprava č. 6 

 

Začátek jednání zastupitelstva obce:       17:00 hodin  

Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:10 hodin  

    

Termín dalšího zasedání ZO:     

  

Zápis byl vyhotoven dne:  30. 06. 2022 

 

Zapisovatel:             Dagmar Rabasová  

    

Ověřovatelé:            Ing. Marta Bílková 

                                 Jiří Závodný 

 

Starosta:                Ing. Lukáš Halata  


