
Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 13. 09. 2022, od 17:00 hodin

na obecním úřadě v Metylovicích
 

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

Omluveni:                -

Ověřovatelé zápisu:     Jan Koloničný, Tomáš Rabas

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení č. 8/2022 ze dne 16. 8. 2022
4. Zprávy výborů 
5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/1 v k. ú. Metylovice
6. Žádost  SK  Metylovice  o  bezúročnou  zápůjčku  finančních  prostředků  na  předfinancování

projektu „Modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře pro SPORTOVNÍ KLUB
METYLOVICE, z.s.“, který je spolufinancován ze Státního zemědělského intervenčního fondu

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským na zpracování projektové
dokumentace rozšíření hřbitova v Metylovicích II.

8. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby  
č. IV-12-8023000, Metylovice, č. parc. 56/2, smyčka NNk, se společností ČEZ Distribuce a.s.

9. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  na  stavbu  výtlačného  potrubí  splaškové  kanalizace  
se společností METVEST s.r.o.

10. Smlouva o dílo  se  společnosti  BESTON, spol.  s  r.o.  na provedení  stavby – „Opěrná  zeď
dětského hřiště“

11. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice
na rok 2022 

12. Rozpočtová úprava č. 8
13. Darovací smlouva č. FM/14/j/2022/Ch s Moravskoslezským krajem na darování části pozemků

2038/1, 2058/1 a 2060/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 1 a 2
14. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy do 31. 10. 2022
15. Profinancování projektu TJ Sokol Metylovice na rekonstrukci sociálního zařízení, který bude 

spolufinancován Národní sportovní agenturou v rámci dotačního investičního programu 162 52 
Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 

16. Žádost Bc. Martina Vavřínka o posunutí termínu plnění na zpracování projektové dokumentace
k akci „Chodník podél sil. III/48416, Metylovice, úsek: škola - konec 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. Starosta doplnil program
o body 13 až 16. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.  
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Výsledek hlasování:  Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.1 bylo schváleno.
 
Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Koloničného a pana Tomáše Rabase. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  určuje  ověřovateli  zápisu  pana  Jana  Koloničného  a  pana
Tomáše Rabase.  
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 1 (Jan Koloničný).
Usnesení č.  9/2022.2 bylo schváleno.  

Ad3.) Kontrola plnění usnesení č. 8/2022 ze dne 16. 08. 2022
Předseda kontrolního výboru Jakub Farný seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů
vyplývajících z usnesení č. 8/2022, přičemž všechny body byly splněny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2022 ze dne 16. 08. 2022. 

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva PR výboru:

• předsedkyně PR výboru Leona Pavlásková seznámila zastupitelstvo se zprávou o činnosti
výboru.  Proběhl  Gulášmet,  promítání  letního  kina.  Výbor  připravuje  metylovský
Trojsešup.

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

  Proběhl Den obce. Další akce výbor nepřipravuje.
Zpráva stavebního výboru:

• předseda stavebního výboru Jan Koloničný seznámil zastupitelstvo obce s činnosti výboru.
Výbor řeší žádost o umístění vysílače na Čupku, výměnu kotle v budově hasičárny. 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 9/2022.3. 

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

Ad5.) Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/1 v k. ú. Metylovice
Záměr  prodeje  části  pozemku  parc.  č.  2006/1,  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  v  k.  ú.
Metylovice,  pod  novým parc.  č.  st.  1212,  zastavěná  plocha  o  výměře  1  m2 byl  schválen  na
minulém  jednání  zastupitelstva  obce.  Jako  jedinému  zájemci  bude  uvedená  část  obecního
pozemku prodána panu Josefu Volnému za cenu danou znaleckým posudkem nebo odhadem ceny
realitním makléřem.
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2006/1, ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k. ú. Metylovice, pod novým parc. č. st. 1212, zastavěná plocha o výměře
1 m2 panu Josefu Volnému, Metylovice 152 za cenu danou znaleckým posudkem nebo odhadem
ceny realitním makléřem.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.5 bylo schváleno.  

Ad6.) Žádost SK Metylovice o bezúročnou zápůjčku finančních prostředků na předfinancování
projektu „Modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře  pro SPORTOVNÍ KLUB
METYLOVICE, z.s.“, který je spolufinancován ze Státního zemědělského intervenčního fondu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí SK Metylovice o bezúročnou zápůjčku finančních
prostředků ve výši 490 000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření venkovního
a vnitřního mobiliáře pro SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.“, který je spolufinancován
ze Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  smlouvu  s  SK  Metylovice  o  bezúročné  zápůjčce
finančních prostředků ve výši 490 000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření
venkovního  a  vnitřního  mobiliáře  pro  SPORTOVNÍ  KLUB  METYLOVICE,  z.s.“,  který  je
spolufinancován  ze  Státního  zemědělského  intervenčního  fondu  a  pověřuje  starostu  obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.6 bylo schváleno.  

Ad7.) Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  s  Ing.  arch.  Tomášem  Šonovským  na  zpracování
projektové dokumentace rozšíření hřbitova v Metylovicích II.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem
Šonovským  na  zpracování  projektové  dokumentace  rozšíření  hřbitova  v  Metylovicích  II.
Předmětem dodatku je úprava lhůt plnění. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem
Šonovským,  Gen.  Píky  2889/6,  702  00  Ostrava,  IČ:  12658391,  na  zpracování  projektové
dokumentace rozšíření hřbitova v Metylovicích II a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku –
viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.7 bylo schváleno.  

Ad8.) Smlouva o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene  a  dohoda o  umístění  stavby  
č. IV-12-8023000, Metylovice, č. parc. 56/2, smyčka NNk, se společností ČEZ Distribuce a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-12-8023000, Metylovice, č. parc. 56/2, smyčka NNk,
se společností ČEZ Distribuce a.s. Cena za zřízení věcného břemene byla sjednána ve výši 2 000
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  ELTRAB GROUP, s.r.o.,  Lublaňská 1002/9,  120 00 Praha 2 – Vinohrady,
o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohodě  o  umístění  stavby  č.
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IV-12-8023000,  Metylovice,  č.  parc.  56/2,  smyčka  NNk a  pověřuje  starostu  obce  k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení č.  9/2022.8 bylo schváleno.  

Ad9.) Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu výtlačného potrubí splaškové kanalizace  
se společností METVEST s.r.o.
Starosta seznámil  zastupitelstvo  obce  se  smlouvou  o  zřízení  věcného  břemene  na  stavbu
výtlačného potrubí splaškové kanalizace se společností METVEST s.r.o.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu se společností METVEST, s.r.o., Příborská
1473, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 06660240, o zřízení věcného břemene na stavbu výtlačného
potrubí splaškové kanalizace a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy  - viz příloha č. 5.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.9 bylo schváleno.  

Ad10.) Smlouva o dílo se společnosti BESTON, spol. s r.o. na provedení stavby – „Opěrná zeď
dětského hřiště“
Na  minulém  jednání  zastupitelstva  obce  byla  společnost  BESTON,  spol.  s  r.o.  vybrána  jako
zhotovitel na provedení stavby – „Opěrná zeď dětského hřiště“. Starosta seznámil zastupitelstvo
obce se smlouvou o dílo.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o dílo se společností  BESTON, spol. s.r.o.,
Dobrá 480,  739 51 Dobrá,  IČ:  47667036,  zastoupenou Ing.  Petrem Holeksou,  na provedení
stavby – „Opěrná zeď dětského hřiště“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha
č. 6.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.10 bylo schváleno. 

Ad11.) 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:
• Český svaz včelařů, z.s., ZO Palkovice žádá o finanční příspěvek na činnost ZO a na zlepšení

zdravotního stavu včelstev. Finanční výbor navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000
Kč.

• Český svaz včelařů, z.s., ZO Frýdlant n. O. žádá o finanční dar na činnost ZO. Finanční výbor
navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 1 800 Kč.

• Ptačoroko,  z.s.  žádá  o finanční  podporu na již  proběhlé  letní  kino.  Finanční  výbor navrhuje
poskytnutí finančního daru ve výši 3 500 Kč.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů z rozpočtu
obce Metylovice pro rok 2022 dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 7.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.11 bylo schváleno.  
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Ad12.) 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. 8.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.12 bylo schváleno.  

Ad13.)  Darovací  smlouva  č.  FM/14/j/2022/Ch  s Moravskoslezským krajem na  darování  části
pozemků 2038/1, 2058/1 a 2060/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 1 a 2
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  s Darovací  smlouvou  č.  FM/14/j/2022/Ch
s Moravskoslezským  krajem  na  darování  části  pozemků  2038/1,  2058/1  a  2060/1  pod  nově
vybudovaným chodníkem, úsek 1 a 2. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Darovací  smlouvu  s Moravskoslezským  krajem,
se sídlem: ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, na darování části pozemků 2038/1,
2058/1  a  2060/1  pod  nově  vybudovaným  chodníkem,  úsek  1  a  2  a  pověřuje  starostu  obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 9.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.13 bylo schváleno.  

Ad14.)  Pověření starosty provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy do 31. 10.
2022
Jedná se o pověření  starosty provádět  rozpočtové úpravy,  které  vyvstanou do zvolení  nového
zastupitelstva obce a to s finančním omezením ve výdajové části do 2 mil. Kč.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  pověření  starosty  provádět  rozpočtová  opatření
a  schvalovat  rozpočtové  úpravy  do  31.  10.  2022  s finančním  omezením  ve  výdajové  části
rozpočtu do 2 mil. Kč.
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.14 bylo schváleno.  

Ad15.)  Profinancování projektu TJ Sokol Metylovice na rekonstrukci sociálního zařízení, který
bude  spolufinancován  Národní  sportovní  agenturou  v rámci  dotačního  investičního  programu
162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na profinancování projektu TJ Sokol Metylovice
na  rekonstrukci  sokolovny  v Metylovicích  až  do  výše  1,8  mil.  Kč.  Projekt  bude  dále
spolufinancován Národní sportovní agenturou v rámci dotačního investičního programu 162 52
Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 a to v případě, kdy TJ Sokol Metylovice bude
úspěšným žadatelem o dotaci. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  zajištění  finančních  prostředků  ve  výši  1,8  mil.  Kč
na  profinancování  nákladů  na  projekt  „Rekonstrukce  sokolovny  v  Metylovicích“,  který  je
předkládán prostřednictvím Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice v rámci výzvy Národní sportovní
agentury – Regiony SK/TJ 2022 – program 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 -
2024. 
Výsledek hlasování:  Pro 11.  Proti 0. Zdržel se 0.
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Usnesení č. 9/2022.15 bylo schváleno.  
Ad16.) 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 o posunutí termínu plnění na zpracování projektové
dokumentace k akci „Chodník podél sil. III/48416, Metylovice, úsek: škola - konec obce“.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Dodatek  č.  6  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. 10. 
Výsledek hlasování:  Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.  9/2022.16 bylo schváleno.  
 
Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Smlouva s SK Metylovice o bezúročné zápůjčce finančních prostředků ve výši 490 000 Kč  

na  předfinancování  projektu  „Modernizace  a  rozšíření  venkovního a  vnitřního  mobiliáře
pro SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.“, který je spolufinancován ze SZIF

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským na zpracování projektové
            dokumentace rozšíření hřbitova v Metylovicích II.
4. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby
            č. IV-12-8023000, Metylovice, č. parc. 56/2, smyčka NNk, se společností ČEZ Distribuce
a.s.
5. Smlouva o zřízení  věcného břemene na stavbu výtlačného potrubí splaškové kanalizace  
            se společností METVEST s.r.o.
6. Smlouva o dílo se společnosti BESTON, spol. s r.o. na provedení stavby – „Opěrná zeď  
            dětského hřiště“
7. Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
            Metylovice na rok 2022
8. Rozpočtová úprava č. 8
9. Darovací  smlouva  č.  FM/14/j/2022/Ch  s Moravskoslezským  krajem  na  darování  části
            pozemků 2038/1, 2058/1 a 2060/1 pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 1 a 2
10. Dodatek  č.  6  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“

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:45 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO:    
 
Zápis byl vyhotoven dne:  21. 09. 2022

Zapisovatel:            Dagmar Rabasová 
 
Ověřovatelé:           Ing. Jan Koloničný, PhD.
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                                Tomáš Rabas

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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