
Zápis č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice
konaného dne 20. 12. 2022, od 17:00 hodin

na Obecním úřadě v Metylovicích
 

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

Omluveni:          Renata Spustová, Miroslav Konečný

Ověřovatelé zápisu: Leona Pavlásková, Michal Bílek

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Leona Pavlásková, Michal Bílek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 12/2022 ze dne 22. 11. 2022
4. Zprávy výborů
5.   Příkazní smlouva na pořízení změny č. 3 Územního plánu Metylovice zkráceným postupem

ve smyslu ustanovení § 55a stavebního zákona
6. Směnná smlouva s paní Ivanou Kovalovou na směnu části pozemků parc. č. 757 a 2166 za části

obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 vše v k.ú. Metylovice
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společnosti METVEST s.r.o.
8. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. 

Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
9.   Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti               

a administraci projektu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená               
a smíšená realita ve výuce na ZŠ Metylovice“

10. Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování výběrového řízení                  
na projektový záměr ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená a smíšená 
realita ve výuce na ZŠ Metylovice“

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
8024322/07, Metylovice, parc. č. 525/72, DTS, VNk, NNk, se společností ČEZ Distribuce a.s.

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích“

13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Oprava
MK k Medvěďoku a na Žukov“

14. Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Metylovice“

15. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice
na rok 2023 

16. Rozpočtová úprava č. 12
17. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy do 31. 12. 2022
18. Návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
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Ad1.) Program zasedání 
Starosta  zahajuje  zasedání  zastupitelstva  obce.  Vítá  členy  zastupitelstva  a  přítomné  občany.
Prohlašuje,  že zasedání  bylo řádně svoláno,  a že zastupitelstvo je  usnášeníschopné, protože je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Upozorňuje, že ze zasedání zastupitelstva obce
je pořízen zvukový a audio záznam. Starosta seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.  Starosta  navrhuje  vypustit  z programu  původní  body  5,9  a  10.  K  takto  navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky, proto nechává o svém návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje vypuštění původních bodů 5,9 a 10 z programu jednání
zastupitelstva obce.  
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.1 bylo schváleno.

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Leonu Pavláskovou a pana Michala Bílka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  určuje  ověřovateli  zápisu  paní  Leonu  Pavláskovou  a  pana
Michala Bílka.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 1 (Leona Pavlásková).
Usnesení č. 13/2022.2 bylo schváleno.  

Zapisovatelkou byla určena paní Jana Vojkovská. 

Ad3.) Kontrola plnění usnesení 12/2022 ze dne 22. 11. 2022
Starosta  předal  slovo  člence  kontrolního  výboru  paní  Leoně  Pavláskové,  která  informuje,
že z předcházejícího zastupitelstva obce č. 11/2022 trvá úkol:
Usnesení  č.  11/2022.9„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“
Usnesení č. 12/2022.16 „Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu s Moravskoslezským
krajem  a  Koordinátorem  ODIS  s.r.o.,  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  úhradu
nerealizovaných  výnosů  z jízdného  (protarifovací  ztráty)  v zóně  č.  470  Integrovaného
dopravního  systému  Moravskoslezského  kraje  ODIS  a  pověřuje  starostu  obce  k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 12.“
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12/2022 ze dne 22. 11. 2022.

Ad4.) Zprávy výborů
Zpráva kulturního výboru:

 Předseda  kulturního  výboru Jakub Farný zhodnotil  předvánoční  jarmark  s Mikulášskou
nadílkou, který proběhl dne 10.12.2022. Ohlasy byly velmi kladné.  Na den 31.12.2022
se připravuje již 13. ročník akce MONTE ČUPELO. 

Zpráva stavebního výboru:
 Předseda stavebního výboru Michal Bílek seznámil zastupitelstvo obce s činností výboru. 
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Zpráva finančního výboru:
 Předseda finančního výboru Jaroslav Svolinský seznámil zastupitelstvo se zprávou výboru.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí zprávy výborů, viz. - příloha č. 2.

Ad5.) Směnná smlouva s paní Ivanou Kovalovou na směnu části pozemků parc. č. 757 a 2166
za části obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 vše v k. ú. Metylovice
Starosta informuje, že byl vyhlášen záměr, směna byla schválena, nyní se jedná pouze o schválení
Směnné  smlouvy  a  pověření  starosty  k  podpisu  smlouvy.  Znaleckým  posudkem  byla  hodnota
pozemků  od  paní  Kovalové  stanovena  na  částku  43.000  Kč,  hodnota  obecních  pozemků  byla
stanovena na částku 71.000 Kč. V rámci směnné smlouvy paní Kovalová doplatí 28.000 Kč ke dni
podpisu této smlouvy. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné
dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Směnnou smlouvu s paní Ivanou Kovalovou na směnu
části  pozemků parc. č. 757 a 2166 za částí obecních pozemků parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4  
vše k. ú. Metylovice s doplatkem 28.000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/2022.5a bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k podpisu Směnné smlouvy s paní Ivanou
Kovalovou na směnu části pozemků parc. č. 757 a 2166 za částí obecních pozemků parc. č. 749,
2044/1 a 2044/4 vše k. ú. Metylovice s doplatkem 28.000 Kč – viz. příloha č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/2022.5b bylo schváleno.

Ad6.) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společností METVEST s.r.o.
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  zřízení  služebnosti  inženýrských  sítí
se společností METVEST s.r.o. Specifikovaná služebnost inženýrské sítě se sjednává bezúplatně.
Starosta  se  dotazuje,  zda  má někdo ze  zastupitelů  nebo občanů dotazy.  Žádné dotazy  nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  zřízení  služebnosti  inženýrských  sítí
se společností METVEST s.r.o.  
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.6a bylo schváleno.  

Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí se společností METVEST s.r.o. – viz. příloha č. 4
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.6b bylo schváleno.  

Ad7.) Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú.
Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
Starosta informuje, že stavební výbor navrhuje nájemní cenu navýšit na 20.000 Kč, finanční výbor
navrhuje  dobu nájmu  prodloužit  na  1  rok  a  cenu  nájemného  navýšit  na  15.000 Kč.  Starosta
se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  záměr  pronájmu pozemku  parc.  č.  495/11  v  k.  ú.
Metylovice na dobu nájmu 1 roku za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení.
Výsledek  hlasování:  Pro  6.  Proti  2  (Jana  Murková,  Michal  Bílek).  Zdržel  se  1  (Jakub
Farný).
Usnesení č. 13/2022.7a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  ukončení  nájemní  smlouvy  se  společností  ITECO
TRADE s.r.o., 739 41 Palkovice 496, IČ: 26819597, na pronájem pozemku parc. č. 495/11 v k.
ú. Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 1 (Miroslav Klimánek).
Usnesení č. 13/2022.7b bylo schváleno.  

Ad8.) Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-8024322/07, Metylovice, parc. č. 525/72, DTS, VNk, NNk, se společností ČEZ Distribuce
a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8024322/07, Metylovice, parc. č. 525/72, DTS, VNk, NNk,
se  společností  ČEZ  Distribuce  a.s.  Náhrada  za  zřízení  věcného  břemene  je  sjednána  ve  výši
11.400 Kč bez DPH. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné
dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného
břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-12-8024322/07, Metylovice,  parc. č. 525/72, DTS,
VNk, NNk,  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  NOVPRO FM,
s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 28633504.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.8a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-12-8024322/07, Metylovice, parc. č.
525/72, DTS, VNk, NNk, 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
NOVPRO FM, s.r.o.,  se  sídlem Sadová 609,  738 01 Frýdek –  Místek,  IČ:  28633504 –  viz.
příloha č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.8b bylo schváleno.  

Ad9.) Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje
na realizaci projektu „Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích.
Starosta  informuje  zastupitelstvo  obce,  že  požádal  Moravskoslezský  kraj  o  prodloužení  doby
realizace  projektu  „Modernizace  a  rozšíření  dětského  hřiště  v  Metylovicích.“  Původní  termín
realizace  projektu  byl  stanoven nejpozději  do 31.12.2022, nový termín  je  stanoven nejpozději
do  30.06.2023.  Zastupitelstvo  kraje  o  uzavření  tohoto  dodatku  rozhodlo  na  svém  zasedání
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15.12.2022. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné dotazy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Modernizace a rozšíření dětského
hřiště v Metylovicích.“ 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení č. 13/2022.9a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  pověřuje  starostu  obce  podpisem Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  
o poskytnutí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci  projektu „Modernizace
a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích“ - viz. příloha č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení č. 13/2022.9b bylo schváleno.  

Ad10.)  Smlouva  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu
„Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov.“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  smlouvou  o  poskytnutí  dotace  na  opravu  místní
komunikace k Medvěďoku a na Žukov. Uznatelnými náklady dotace jsou výdaje vynaložené v
období                    od 1.6.2022 do 31.12.2022. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů
nebo občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
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.“ 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.10a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace  
z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu  „Oprava  MK  k  Medvěďoku
a na Žukov“– viz. příloha č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.10b bylo schváleno.  

Ad11.) Smlouva o poskytnutí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Metylovice“
Starosta  seznámil  zastupitelstvo  obce  se  Smlouvou  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu  „Rekonstrukce  hasičské  zbrojnice  v  obci
Metylovice.“  Jedná  se  o  opravu  stávající  garáže  v  hasičské  zbrojnici.  První  dotace  bude
poskytnuta ze SFŽP z tzv. kotlíkových půjček ve výši 4.150.000 Kč, druhá dotace bude z rozpočtu
Moravskoslezského  kraje  ve  výši  2.250.000  Kč,  která  byla  zastupitelstvem  kraje  schválena
na zasedání dne 15.12.2022. Časové uplatnění nákladů u této dotace je od 1.7.2022 do 30.6.2023,
přičemž  termín  předložení  závěrečného  vyúčtování  celého  realizovaného  projektu  je  stanoven
do 31.7.2023. U dotace z kotlíkových půjček je třeba dodržet termín ukončení projektu včetně
kolaudace do 28.2.2023. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. 
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Pan  Svolinský se  ptá,  zda  je  možno  požádat  o  prodloužení  únorového  termínu  dokončení
realizace.
Místostarosta odpovídá, že nejde.
Žádné další dotazy nebyly, proto starosta předkládá ke schválení následující usnesení.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Metylovice  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu  „Rekonstrukce  hasičské  zbrojnice  v  obci
Metylovice“.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 13/2022.11a bylo schváleno.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace  
z  rozpočtu  Moravskoslezského kraje  na realizaci  projektu  „Rekonstrukce  hasičské  zbrojnice
v obci Metylovice“ – viz. příloha č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 13/2022.11b bylo schváleno.  

Ad12.) Návrh  finančního  výboru  na  poskytnutí  individuálních  dotací  a  darů  z  rozpočtu  obce
Metylovice na rok 2023
Předseda  finančního  výboru  pan  Jaroslav  Svolinský  seznámil  zastupitelstvo  obce  s  návrhem
finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok
2023. Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje poskytnutí  individuálních dotací a darů dle návrhu
finančního výboru – viz. příloha č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.12 bylo schváleno.  

Ad13.) Rozpočtová úprava č. 12
Předseda finančního výboru pan Jaroslav Svolinský seznámil  zastupitelstvo  obce s  rozpočtovou
úpravou č. 12 jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu. Starosta se dotazuje, zda má někdo
ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 12 – viz. příloha č. 10. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.13 bylo schváleno.  

Ad14.) Pověření  starosty  provádět  rozpočtová  opatření  a  schvalovat  rozpočtové  úpravy
do 31.12.2022
Jedná se o pověření starosty provádět rozpočtové úpravy, které vyvstanou do 31.12.2022 a to  
s  finančním omezením ve  výdajové  části  do  1  mil.  Kč vč.  DPH na  jednu  položku.  Starosta
se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo  obce Metylovice  schvaluje a pověřuje starostu obce k provádění  rozpočtových
opatření do 31. 12. 2022 s finančním omezením ve výdajové části do 1 mil. Kč vč. DPH na jednu
položku.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.14 bylo schváleno.  
Ad15.) Návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
Předseda  finančního  výboru  pan  Jaroslav  Svolinský  seznámil  zastupitelstvo  obce  s návrhem
rozpočtu obce Metylovice na rok 2023.  Starosta se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů nebo
občanů dotazy. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2023 –  viz.
příloha č. 11.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022.15 bylo schváleno.  

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina
2. Zpráva výborů
3. Směnná smlouva s paní Ivanou Kovalovou
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společností METVEST s.r.o.
5. Smlouva  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohoda  o  umístění  stavby

č. IV-12-8024322/07, Metylovice,  parc. č. 525/72, DTS, VNk, NNk, se společností ČEZ
Distribuce a.s.

6. Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na
realizaci projektu „Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích“

7. Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu
„Oprava MK k Medvěďoku a na Žukov

8. Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  na  realizaci  projektu
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Metylovice

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

10. Rozpočtová úprava č. 12
11. Návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2023

Začátek jednání zastupitelstva obce:      17:00 hodin 
Ukončení jednání zastupitelstva obce:           18:30 hodin 
   
Termín dalšího zasedání ZO: 17.01.2023
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 12. 2022

Zapisovatel:            Jana Vojkovská, DiS.
 

Ověřovatelé:           Leona Pavlásková
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Ing. Michal Bílek

Starosta:               Ing. Lukáš Halata 
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