
Rekapitulace volebního období 2014 – 2018 v Metylovicích 

K bilancování a hodnocení obvykle dochází ke konci roku, ale protože jsme na konci 

čtyřletého funkčního období zastupitelstva obce Metylovice, přichází čas Vás nyní seznámit 

s tím, co se zastupitelstvu podařilo za poslední 4 roky uskutečnit. 

Úvod období se nesl ve znamení realizace projektů Regenerace ovocného sadu a Separace a 

svoz bioodpadů (zakoupil se traktorový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou). Obě tyto 

akce se podařilo do konce roku 2014 zdárně ukončit. V roce 2015 se ještě hradilo několik 

posledních faktur s odloženou splatností za stavbu školy ve výši cca 16 mil. Kč. Krom toho se 

zbourala stará budova ZŠ, rekonstruovala křižovatka na vrchovině v podobě přeložky sloupů 

NN, výstavby přístupových chodníků, místa pro přecházení a autobusových zastávek. 

Probíhala další etapa obnovy veřejného osvětlení v ulicích od dolního konce až po Sokolovnu. 

Pro vedení budoucí trasy chodníku od kostela po vrchovinu se vykoupil a následně 

demoloval zchátralý rodinný dům č.p. 16 (u Oplera), postavil se chodník od obecního úřadu 

po ZŠ, zrekonstruovala se koupelna a sociální zařízení v MŠ - oddělení Medvídků, prodloužil 

vodovod za truhlářstvím LUTO ve směru na Metylovičky, zakoupil se nový osobní automobil 

ŠKODA RAPID a sněhová radlice se sypačem pro zimní údržbu na vozidlo Multicar.  

V dalších letech se opravil jednak oboustranný chodník od Frýdlantu k Sosně v Pasekách a 

také oplocení, kamenné sloupy, opěrná zídka a chodníky na hřbitově. Na Čupku, 

Baděnovicích a u Božích muk se vybudovala odpočinková místa pro turisty, pořídil se nový 

dodávkový automobil pro místní hasiče, lesní naviják a také starší traktor Zetor spolu s 

přední a zadní sněhovou radlicí. Nově se LED tělesy osvětlila cyklotrasa nad sadem, zateplily 

obvodové zdi budovy MŠ, zrealizovalo dětské hřiště na dolním konci a v Pasekách.  

V letošním, ještě neukončeném kalendářním roce, se uskutečnila stavba vodovodu u svaté 

Anny a na Žukov, do finální fáze se dotahuje prodej obecních pozemků v Metylovičkách, 

zpečetil se úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu pro stavbu sběrného 

dvora a kompostárny, v ZŠ se zřídila kolovna, školní družina se vybavila klimatizací a do MŠ se 

zavedlo nové zabezpečovací zařízení. Spustila se jednokorunová tarifní zóna 470 pro 

autobusové linky 860342, 860347 a 860360, postavil přístřešek pro obecní techniku u muzea, 

vyměnily se okna a výlohy na budově obecního úřadu včetně nového nátěru dřevěného 

obložení a částečně i fasády. V rámci projektu sběrného dvora a kompostárny bylo 

zakoupeno strojní vybavení (traktor Kubota, překopávač kompostu, drtič biomasy, prosévací 

buben a nájezdová váha) a z Programu rozvoje venkova zase technika pro lesní hospodářství 

obce (čelní nakladač, traktorový návěs, mulčovací rameno a klanicový vyvážecí kontejner). 

Krom toho zůstává k poslednímu září 2018 v rozpočtu obce více jak 15 mil. Kč v 

nespecifikované rezervě. 

V každém roce se dokončila oprava více jak jedné místní komunikace a tak mohou občané 

nově jezdit po asfaltovém koberci např. kolem obecního úřadu a na hřbitov, k muzeu, k panu 

Zsigmondovi, k bývalému Zástroji a k chatovišti na Pržně (hrazeno na půl s obcí Pržno). 

Opravily se rovněž úseky nad MŠ k panu Farnému, od léčebny do Metyloviček, k paní Boženě 

Mertové, na Zámrklí (penetrační makadam), k panu Stanislavu Biolkovi, k panu Jiřímu 

Čupovi, kolem Restaurace a penzionu Pod Lípami. 

Všechny tyto, ale i další stavby by se neobešly bez předchozích příprav. Nic nevzniklo ze dne 

na den. Stavební akce, které se nyní projektují, projednávají či vyřizují, mohou být 

realizovány třeba v delším časovém horizontu (prodlužuje se platnost stavebního povolení 

na stavbu cyklotrasy nad sadem, finišuje stavební řízení na chodník od kostela po sosnu v 

Pasekách, mění se projekt pro územní rozhodnutí k napojení Metylovic na dálkovou 

cyklostezku Ostrava – Beskydy, je vydána veřejnoprávní smlouva na změnu stavby pod 



názvem „Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren“, musí se zpracovat energetický audit, 

který bude jednou z příloh pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, 

atd). Je zde třeba také uvést, že se nám v rozmezí let 2014 – 2018 podařilo získat na realizaci 

našich projektů více jak 20 miliónu korun z dotací z evropských či národních fondů. Kromě 

větších a velkých projektů se realizovala i řada drobnějších, které rovněž dotvářejí vzhled a 

prostředí naší obce. Jde např. o rekonstrukci autobusových zastávek, instalace vítacích tabulí 

při vjezdu do obce, oprava osvětlení na starém hřbitově, nová malba na fasádě MŠ, obnova 

lesních porostů v obecních lesích po kůrovcové kalamitě, údržba zeleně a další.  

S koncem volební etapy bych chtěl poděkovat všem spolkům a sdružením působících v obci. 

Velký dík patří členům a vedoucím těchto organizací, kteří se dobrovolně a často i bez nároku 

na odměnu věnují práci s mládeži nebo se aktivně podílejí na pořádání kulturních, 

sportovních či společenských akcí.  Děkuji rovněž všem zastupitelům a zejména panu 

místostarostovi Ing. Radomíru Kulhánkovi za dlouholetou spolupráci, zaměstnancům obce i 

obecního úřadu za práci pro obec a občany. Věřím, že i další období bude příznivé pro rozvoj 

obce a život v ní. Děkuji také Vám občanům za podporu, trpělivost, zajímavé nápady, 

myšlenky a postřehy.   


