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Zápis č. 11 

ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

konaného dne 25. 10. 2022, od 17:00 hodin 

na obecním úřadě v Metylovicích 

  
 

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

Omluveni:            Leona Pavlásková  

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Konečný a Aleš Velička 

 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení č. 9/2022 ze dne 13. 9. 2022 a 10/2022 ze dne 18. 10. 2022 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes obecní pozemky parc. č. 600/2 a 600/16 v k.ú. 

Metylovice 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Oprava 

MK k Medvěďoku a na Žukov“  

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Metylovice 

SPORTOVNÍMU KLUBU METYLOVICE z.s. 

7. Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 239/13 v k.ú. Metylovice s paní Hanou Šimkovou 

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

na rok 2022  

9. Rozpočtová úprava č. 10 

10. Kupní smlouva s panem Josefem Volným na koupi obecního pozemku parc. č. st. 1212 v k.ú. 

Metylovice 

11. Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů 

12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

13. Určení nového zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 Územního 

plánu Metylovice 

14. Jmenování nové redakční rady Zpravodaje obce Metylovice 

15. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 3. čtvrtletí 2022 

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s COLAS CZ, a.s. na realizaci akce Chodník Vrchovina - Žukov 

 

 

 

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 10 až 16. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje doplnění programu jednání zastupitelstva obce o body 

10 - 16.   

Výsledek hlasování:  Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.1a bylo schváleno. 
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Starosta dále navrhl upravit zařazení bodů v programu následovně: body č. 11 a 12 zařadit za bod  

č. 3. Bod č. 4 by pak byl nově projednáván jako bod č. 6. Další návrhy na úpravu bodů programu 

nebyly vzneseny.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje úpravu bodů programu jednání zastupitelstva obce dle 

návrhu starosty obce: body č. 11 a 12 zařadit za bod č. 3. Bod č. 4 by pak byl nově projednáván 

jako bod č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.1b bylo schváleno. 

 

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Konečného a pana Aleše Veličku. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava Konečného a pana Aleše 

Veličku.   

Výsledek hlasování: Pro 8.  Proti 0. Zdržel se 2 (Miroslav Konečný a Aleš Velička). 

Usnesení č.  11/2022.2 bylo schváleno.   

 

Ad3.) Kontrola plnění usnesení 9/2022 ze dne 13. 9. 2022 a 10/2022 ze dne 18. 10. 2022 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou plnění úkolů vyplývajících z usnesení              

č. 9/2022 a 10/2022, přičemž všechny body byly splněny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9/2022 ze dne 13. 9. 2022     a 

10/2022 ze dne 18. 10. 2022.  

 

Ad4.) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů 

Starosta navrhl zřídit 4 výbory a za předsedy jednotlivých výborů navrhnul schválit: 

 finanční výbor – předseda Ing. Jaroslav Svolinský 

 kontrolní výbor – předseda PaedDr. Renata Spustová, Ph.D. 

 stavební výbor – předseda Ing. Michal Bílek 

 kulturní výbor – předseda Bc. Jakub Farný 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zřízení finančního, kontrolního, stavebního a kulturního 

výboru. Na funkci předsedy finančního výboru schvaluje pana Jaroslava Svolinského, na funkci 

předsedy kontrolního výboru schvaluje paní Renatu Spustovou, na funkci předsedy stavebního 

výboru schvaluje pana Michala Bílka a na funkci předsedy kulturního výboru pana Jakuba 

Farného. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.4a bylo schváleno. 

 

Starosta navrhl členy jednotlivých výborů: 

 finanční výbor – členové Aleš Velička a Bc. Jakub Farný 

 kontrolní výbor – Bc. Jana Murková a Leona Pavlásková 

 stavební výbor – Ing. Miroslav Konečný a Bc. Jakub Farný 

 kulturní výbor – PaedDr. Renata Spustová, Ph.D., Bc. Jana Murková, Miroslav Klimánek         

a Bc. David Hyšpler 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje za členy finančního výboru pana Aleše Veličku a pana 

Jakuba Farného.  

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.4b bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje za členy kontrolního výboru paní Janu Murkovou               

a slečnu Leonu Pavláskovou.  

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 (Jana Murková). 

Usnesení č.  11/2022.4c bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje za členy stavebního výboru pana Miroslava Konečného  

a pana Jakuba Farného. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 (Miroslav Konečný). 

Usnesení č.  11/2022.4d bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje za členy kulturního výboru paní Renatu Spustovou, paní 

Janu Murkovou, pana Miroslava Klimánka a pana Davida Hyšplera. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.4e bylo schváleno. 

 

Ad5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta navrhl odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce ve výši: 

- předseda výboru – 3 500 Kč hrubého měsíčně,  

- člen výboru – 3 000 Kč hrubého měsíčně, 

- místostarosta obce - 20 000 Kč hrubého měsíčně.  

Při výkonu více funkcí se odměny nesčítají.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje s účinností od 25. 10. 2022 dle Nařízení vlády  č. 338/2019 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu za výkon funkce 

člena výboru ve výši 3 000 Kč hrubého měsíčně (Miroslav Klimánek, Miroslav Konečný, Leona 

Pavlásková, Aleš Velička a Jana Murková), za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce 

ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně (Jaroslav Svolinský, Jakub Farný, Renata Spustová a Michal 

Bílek) a za výkon funkce místostarosty obce (David Hyšpler) ve výši 20 000 Kč hrubého měsíčně. 

Při výkonu více funkcí se odměny nesčítají.  

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 11/2022.5 bylo schváleno. 

 

Ad6.) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s.            

na zřízení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes obecní pozemky parc. č. 600/2 a 600/16 

v k.ú. Metylovice  

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemky 

parc. č. 600/3 – 600/10, 600/17 a 602/2 v k. ú. Metylovice. Podzemní přípojka NN 0,4 kV povede 

přes obecní pozemky parc. č. 600/2 a 600/16. Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena 

zastupitelstvem obce usnesením č. 5/2021.8 ze dne 25. 5. 2021. Cena za zřízení věcného břemene 

byla sjednána ve výši 1 000 Kč bez DPH. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ:24729035, zastoupenou na základě plné 

moci společností Eltrab Group s.r.o., se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 

IČ: 05060761, o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8020862/3, Metylovice, č. parc. 

600/3, NNk a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.  

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.6 bylo schváleno.   

 

Ad7.) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu 

„Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov“ 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že za Obec Metylovice podal na krajský úřad žádost     

o individuální dotaci na realizaci projektu na opravu místních komunikací k Medvěďoku a na Žukov. 

Náklady na realizaci této akce byly ve výši cca 4,5 mil. Kč. Obec již na tuto akci obdržela dotaci 

z MMR ve výši 2,7 mil. Kč, což je 60% skutečně vynaložených uznatelných nákladů a nyní bylo obci 

schváleno dalších 20% z rozpočtu Moravskoslezského kraje, což činí 908 846 Kč. Takže oprava MK 

k Medvěďoku a na Žukov vyšla obec Metylovice na 908 846 Kč (20% celkových nákladů) a dotace 

z MMR a Moravskoslezského kraje v součtu činily 3 635 000 Kč (80% celkových nákladů).  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov“ dle § 10a 

odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.7a bylo schváleno.   

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Oprava MK k Medvěďoku                        

a na Žukov“ dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.7b bylo schváleno.   

 

Ad8.) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 

Metylovice SPORTOVNÍMU KLUBU METYLOVICE z.s. 

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 Veřejnoprávní smlouvu se SPORTOVNÍM KLUBEM 

METYLOVICE z.s. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 490 000 Kč z rozpočtu obce 

Metylovice 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. 4. 
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Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.8 bylo schváleno.   

  

Ad9.) Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 239/13 v k.ú. Metylovice s paní Hanou Šimkovou 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se smlouvou o nájmu pozemku parc. č. 239/13 v k.ú. 

Metylovice, který byl usnesením č. 8/2022.5b schválen k pronájmu jako jedinému zájemci paní 

Haně Šimkové, Metylovice č.e. 7, na dobu pronájmu dvou let a za nájemné ve výši 3000 Kč ročně. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 239/13 v k.ú. 

Metylovice s paní Hanou Šimkovou, Metylovice č.e. 7 na dobu pronájmu dvou let, za nájemné ve 

výši 3000 Kč ročně a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.9 bylo schváleno.   

 

Ad10.) 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: 

• SDH Metylovice žádá o individuální dotaci na podporu hasičského sportu, volnočasových aktivit 

dětí a podporu výjezdové jednotky obce. Finanční výbor navrhuje poskytnutí individuální dotace 

ve výši 86 000 Kč. 

• Tělocvičná jednota Sokol Metylovice žádá o dofinancování, resp. zvýšení dotace na revitalizaci 

kuchyňských prostor a restauračního zařízení. Finanční výbor navrhuje poskytnutí – navýšení 

individuální dotace ve výši 30 000 Kč formou dodatku ke stávající veřejnoprávní smlouvě. 

• Tělocvičná jednota Sokol Metylovice žádá o finanční dar ve výši 27 000 Kč na úhradu nákladů 

spojených s podáním žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury na opravu sociálních zařízení 

Sokolovny (realizace výběrového řízení – 10 000 Kč, zpracování žádosti o dotaci – 17 000 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. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 1 (David Hyšpler). 

Usnesení č.  11/2022.10 bylo schváleno.   

 

Ad11.) Rozpočtová úprava č. 10 

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. 10 - viz příloha č. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.11 bylo schváleno.   

 

Ad12.) Kupní smlouva s panem Josefem Volným na koupi obecního pozemku parc. č. st. 1212 v k.ú. 

Metylovice 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s kupní smlouvou na koupi obecního pozemku parc. č. st. 

1212 v k.ú. Metylovice, který byl usnesením č. 9/2022.5 schválen k pronájmu jako jedinému 

zájemci panu Josefu Volnému, Metylovice 152 za cenu danou znaleckým posudkem tj. 200 Kč/m2. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu s panem Josefem Volným, Metylovice 

152, na koupi obecního pozemku parc. č. st. 1212 v k.ú. Metylovice za cenu danou znaleckým 

posudkem tj. 200 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 8. 

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.12 bylo schváleno.   

 

Ad13.) Určení nového zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 

Územního plánu Metylovice 

Jelikož pan Jan Koloničný, který byl jako zastupitel v minulém volebním období určen                       

pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 ÚP Metylovice, nebyl zvolen v novém 

volebním období 2022 – 2026 do Zastupitelstva obce Metylovice, navrhnul starosta obce jako nové 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 ÚP Metylovice pana Michala 

Bílka. Navržený kandidát pan Michal Bílek s návrhem souhlasil. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje pana Michala Bílka jako určeného zastupitele                   

pro pořizování územně plánovací dokumentace (včetně zprávy o uplatňování územního plánu) 

obce Metylovice pro volební období 2022 - 2026.  

Výsledek hlasování: Pro 9.  Proti 0. Zdržel se 1 (Michal Bílek). 

Usnesení č.  11/2022.13 bylo schváleno.   

 

Ad14.) Jmenování nové redakční rady Zpravodaje obce Metylovice 

Na základě zvolení nového složení Zastupitelstva obce Metylovice, dochází i k organizačním 

změnám redakční rady Zpravodaje obce Metylovice. Doposud redakční radu tvořili členové PR 

výboru – Leona Pavlásková, Tomáš Rabas, Jakub Farný, David Hyšpler a Martina Mertová. Pan 

Jakub Farný navrhnul, aby v redakční radě měla zastoupení všechna tři sdružení, která úspěšně 

kandidovala v letošních komunálních volbách. Takže za sdružení Pro Metylovice byla navržena 

paní Renata Spustová, za sdružení Metylovská vzájemnost paní Jana Murková, za Sdružení 

nezávislých pan David Hyšpler a za čtvrtou členku redakční rady byla navržena paní Martina 

Mertová, která bude zároveň redaktorkou Zpravodaje obce Metylovice.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice jmenuje novou redakční radu Zpravodaje obce Metylovice                 

ve složení Renata Spustová, Jana Murková, David Hyšpler a Martina Mertová.  

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č.  11/2022.14 bylo schváleno.   

 

Ad15.) Rozbor hospodaření obce Metylovice za 3. čtvrtletí 2022 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s rozborem hospodaření obce Metylovice 

za 3. čtvrtletí roku 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Metylovice za 3. čtvrtletí 

roku 2022 – viz příloha č. 9. 

 

Ad16.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s COLAS CZ, a.s. na realizaci akce Chodník Vrchovina - 

Žukov 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo s COLAS CZ, a.s. na 

realizaci akce Chodník Vrchovina – Žukov. V průběhu výstavby chodníku došlo ke změnám 

rozsahu, dodatečným stavebním prácím a méněprácím, které jsou zohledněny ve Změnových listech 
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č. 1 až 7. Součet dodatečných prací činí 1 955 009,27 Kč a součet méněprací 903 593,31 Kč. Cena 

díla se tak navýšila z původních 14 486 233,17 Kč na 15 537 649,13 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností          

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, na realizaci stavby: 

„Chodník Vrchovina – Žukov, k.ú. Metylovice“ a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 

– viz příloha č. 10.  

Výsledek hlasování: Pro 10.  Proti 0. Zdržel se 0. 

Usnesení č. 11/2022.16 bylo schváleno.   

 

 

Přílohy zápisu:  

1. Prezenční listina 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes obecní pozemky parc. č. 600/2 a 600/16           

v k.ú. Metylovice 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu 

„Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov“  

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Metylovice 

SPORTOVNÍMU KLUBU METYLOVICE z.s. 

5. Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 239/13 v k.ú. Metylovice s paní Hanou Šimkovou 

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

            Metylovice na rok 2022 

7. Rozpočtová úprava č. 10 

8. Kupní smlouva s panem Josefem Volným na koupi obecního pozemku parc. č. st. 1212 v k.ú. 

Metylovice 

9. Rozbor hospodaření obce Metylovice za 3. čtvrtletí 2022 

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s. na realizaci akce Chodník 

Vrchovina – Žukov 
 

 

Začátek jednání zastupitelstva obce:       17:00 hodin  

Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:00 hodin  

    
 

Termín dalšího zasedání ZO: 22. 11. 2022 

  
 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 11. 2022 
 

Zapisovatel:             Ing. Lukáš Halata  

   

Ověřovatelé:            Ing. Miroslav Konečný 

                                 Aleš Velička 
 

 

Starosta:                Ing. Lukáš Halata  


