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Zápis č. 3 

ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice 

konaného dne 28. 02. 2022, od 17:30 hodin 

na obecním úřadě v Metylovicích 

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

Omluveni:               1 (Jiří Závodný) 

Ověřovatelé zápisu:     Petr Černoch, Jakub Farný 

 

1. Program zasedání 

2. Volba ověřovatelů zápisu  

3. Informace o stavu přípravy investiční akce Metylovice - kanalizace 3. stavba 

 

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. Mimořádné jednání 

zastupitelstva bylo svoláno na základě požadavku pana Miroslava Michala Novotného, který            

po prostudování vydaného Rozhodnutí na společné povolení stavby vodního díla – splaškové 

kanalizace v k.ú. Metylovice, zjistil prý závažné nedostatky, které s největší pravděpodobností 

zavinila obec Metylovice a proto se bude proti Rozhodnutí na společné povolení stavby vodního 

díla – splaškové kanalizace v k.ú. Metylovice odvolávat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje, aby obci ušetřil budoucí soudní spory a další finanční škody, které by provádějící firma žádala 

za to, že nemůže provádět stavbu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

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

Usnesení č.  3/2022.1 bylo schváleno.   

 

Ad2.) Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jakuba Farného. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Petra Černocha a pana Jakuba 

Farného.  

Výsledek hlasování:  Pro 8.  Proti 0. Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Jakub Farný).  

Usnesení č.  3/2022.2 bylo schváleno.   

 

Ad3.) Informace o stavu přípravy investiční akce Metylovice - kanalizace 3. stavba 

Starosta, místostarosta a Miloš Kopecký (zpracovatel projektové dokumentace) seznámili 

zastupitelstvo obce a přítomné se stavem přípravy investiční akce Metylovice - kanalizace 3. stavba. 

Bylo zodpovězeno na dotazy od občanů. Pan Miroslav Michal Novotný poukazoval na to, že             

ve spisu pro vydání stavebního povolení chybí smlouva se Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

Starosta na to odpověděl, že smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla 

schválena usnesením rady kraje č. 35/2428 dne 7. 2. 2022. Dále na dotaz pana Novotného, týkající 
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se výkopu pro rozšíření čerpací stanice v Metylovičkách do hloubky 7 metrů, aniž by nedošlo 

k přerušení provozu stávající čerpací stanice, odpověděl projektant, že provedení 7 metrového 

výkopu lze provést i za provozu stávající čerpací stanice. Zhotovitel má nejmíň 2 způsoby možného 

provedení.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na vědomí informace o stavu přípravy investiční akce 

Metylovice - kanalizace 3. stavba. 

 

Po projednání bodů programu pan Miroslav Michal Novotný oznámil, že ještě dnes                

před zasedáním Zastupitelstva obce Metylovice tj. 28. 2. 2022 podal proti vydanému 

Rozhodnutí na společné povolení stavby vodního díla – splaškové kanalizace v k.ú. Metylovice 

odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

Přílohy zápisu:  

1. Prezenční listina 

 

 

Začátek jednání zastupitelstva obce:       17:30 hodin  

Ukončení jednání zastupitelstva obce:           19:00 hodin  

    

Termín dalšího zasedání ZO:   28. 02. 2022 

  

Zápis byl vyhotoven dne:  08. 03. 2022  

 

Zapisovatel:             Dagmar Rabasová  

    

Ověřovatelé:            Petr Černoch 

                                 Jakub Farný 

 

 

Starosta:                Ing. Lukáš Halata  


