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Pozn.: Zveřejněna verze dokumentu je upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 

znění. 

  Zápis a Usnesení č. 11 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 27.1.2020 v 17,°°hod. 

Přítomni: 6 členů ZO  

Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Č. Petřík,  

V. Tomoszek 

Omluveni:       Ing. V. Prusek 

    

Další přítomni :  viz  prezenční listina (příloha č. 1)  

 

Zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov (dále jen ZO“) zahájila starostka obce (dále jako 

„předsedající“) v 17°° hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních 

deskách od 17.1.2020 do 27.1.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

Program: 

1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   OZV č. 1/2020 – o nočním klidu 

      OZV č. 2/2020 – poplatek za komunální odpad 

4.   Organizační záležitosti 2020 (plán zasedání ZO, finanční a věcné dary, plán kulturních a  

      sportovních akcí aj.)  

5.   Směrnice – cestovní náhrady 

6.   Majetek obce – pozemky, střecha OÚ, výměna oken a dveří OÚ  

7.   Odměny ZO 

8.   Kronika obce 

9.   Rozpočtové opatření 

10. VPP 2020 

11. Mikroregion Krnovsko (rozpočtové opatření, ……)  

12. Různé + diskuze (odklízení sněhu, zprávy výborů za IV. čtvrt. 2019, Linka bezpečí,   

      Žádost – Vlajka pro Tibet, nejbližší kulturní a sportovní akce, …..) 

 

ZO schvaluje program zasedání.  

Hlasování: pro -6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 11, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou a V. Tomoszka, zapisovatelku: M. Nytrovou  

 Hlasování: pro -6,    proti - 0,    zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

ZO provedlo kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO. Všechny body jsou průběžně 

plněny. 

 

3.   OZV 

 

3/1 OZV č. 1/2020 - o nočním klidu  

ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Býkov-Láryšov č. 1/2020 o nočním 

klidu (příloha č. 3). 
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Návrh usnesení   č. 11, bod č. 3/1 :  

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 1/2020 o nočním klidu 

(příloha č. 3). 

ZO zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 3/2016 o nočním klidu. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

3/2 OZV č. 2/2020 - poplatek za komunální odpad 

ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Býkov-Láryšov č. 2/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Sazba tohoto místního poplatku v roce 2020 činí  

480,- Kč. 

Tato částka byla stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 

2019 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  

Na snížení výše poplatku obec použila rozdíl příjmů a výdajů na tříděný odpad v roce 

2019. Odměna společnosti EKO-KOM za tříděný odpad (plasty, sklo, papír a plechovky) 

činila v roce 2019 48 548,50 Kč + příjem za sběr kovového odpadu 3 348,-Kč. Výdaje na 

odvoz tříděného odpadu činily v roce 2019 31 265,14 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů na 

tříděný odpad v roce 2019 = 20 631,36 Kč. Na snížení poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů na rok 2020 byla použita částka 20 631,36 Kč. 

Do výše poplatku nebyly zahrnuty výdaje na biologicky rozložitelný odpad. Tyto výdaje 

hradí obec ze svého rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 3/2 :  

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 2/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (příloha č. 4).  

ZO zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 1/2019 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vydanou dne  28.01.2019. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

4.   Organizační záležitosti 2020 

 

4/1.  Plán zasedání ZO 

ZO projednalo navržené termíny veřejných zasedání a pracovních porad v roce 2020.  

Zasedání ZO:   ► 27.01.  ► 24.02.  ► 23.03.  ► 27.04.  ► 25.05.     

► 29.06.  ► 21.09.  ► 09.11.  ► 14.12. 

Termíny se mohou změnit podle potřeby schvalovat usnesení. Kterýkoliv termín zasedání ZO 

může být nahrazen pracovní poradou, když nebude nutné schvalovat usnesení, které snese 

odklad schválení v následujícím termínu. Všechna zasedání se konají v budově obecního 

úřadu. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 4/1:   

ZO schvaluje plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2020. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, ,      usnesení bylo schváleno  

 

4/2.  Finanční a věcné dary  

ZO projednalo způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2020.  

Na poskytnutí darů není právní nárok a budou poskytnuty jen tomu, kdo má uhrazeny 

vůči obci všechny závazky. O osobách pro poskytnutí finančního nebo věcného daru 

rozhodne starostka usnesením. 

* K jubileu 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 let obec uhradí za jubilanta poplatek za komunální 

odpad a předá blahopřání.   

* K narození dítěte poskytne obec finanční dar 1000,- Kč a předá blahopřání a pamětní   

   knížku. 

* Při úmrtí občana zakoupí obec smuteční kytici v hodnotě do 500,- Kč.  



 3  

 

* K Mikuláši poskytne obec dětem ve věku od 1 do 15 let věcný dar - kolekci v hodnotě  

   do 170,- Kč.  

Ostatní finanční a věcné dary a jiné výdaje obyvatelstvu budou schvalovány zastupitelstvem 

nebo starostou individuálně. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 4/2 :   

ZO schvaluje projednaný způsob poskytování finančních a věcných darů a příspěvků v roce 

2019.  
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

4/3. Plán kulturních a sportovních akcí 2020  

ZO projednalo plán kulturních a sportovních akcí a jejich financování, bude zveřejněn na 

vývěskách, může být doplněn nebo změněn podle aktuální situace a potřeby.  

V roce 2020 se uskuteční tyto akce:  

 25.ledna – Bruslení; 29.února – Výlet na hory; 1.května – Pálení čarodějnic a stavění májky;  

30.května – Den dětí a kácení májky; 27.června – Turnaj v malé kopané; 4.července  - Výlet 

pro děti;  25.července – Den obce; 29.srpna – Rozloučení s létem; říjen – Posezení pro 

seniory; 7.listopadu – Lampiónové svícení; 5.prosince – Mikulášská nadílka; 27.prosince – 

Vánoční koncert.          

Financování jednotlivých akcí je rozepsáno v příloze č. 4 v celkové výši 210.000,- Kč. S touto 

částkou je počítáno také v rozpočtu obce na rok 2020. Rozpis financování akcí je předpoklad, 

částky mohou být upraveny nebo přesunuty podle potřeby. 
Návrh usnesení   č. 11,  bod č. 4/3 :  

ZO schvaluje plán kulturních a sportovních akcí pro rok 2020 a financování jednotlivých 

akcí v roce 2020 (příloha č. 5).  
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

5.   Směrnice – cestovní náhrady  

ZO projednalo znění nové směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad (příloha 

č. 6). Podle této směrnice se postupuje v případě vyslání na pracovní cestu zaměstnance obce 

nebo člena zastupitelstva obce. Ve stávající směrnici máme stanoveny sazby pro rok 2019 dle 

vyhlášky 333/2018 Sb., která byla zrušena. Dne 1.1.2020 nabyla účinnosti vyhláška MPSV č. 

358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 

stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 

náhrad. Ve směrnici uvedeme pouze odkaz na platnou vyhlášku vždy pro dané období 

(kalendářní rok). Platné vyhlášky pro aktuální období budou vždy přílohou této směrnice.  
Návrh usnesení   č. 11,  bod č. 5 :  

ZO schvaluje směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců a 

zastupitelů obce (příloha č. 6).  
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

6.   Majetek obce  

 

6/1 Žádost o prodej pozemku 

ZO neschválilo na svém zasedání dne 16.12.2019 prodej části pozemku p.č. 1581, v k.ú. 

Býkov, v majetku obce, o výměře 450 m
2
, kterou má žadatel propachtovánu na základě 

pachtovní smlouvy č.1/2018. ZO doporučilo ukončit pachtovní smlouvu č. 1/2018 dohodou 

nebo výpovědí a část pozemku parc. č. 1581, o výměře 450 m
2
, v k.ú. Býkov pronajmout 

s předkupním právem. Žadatel byl o tomto informován dopisem ze dne 17.12.2019, souhlasí 

s ukončením pachtovní smlouvy dohodou ke dni 31.1.2020. Část pozemku p.č. 1581 byla  

v roce 2019 prodána a oddělena GP č. 406-28/2019, z toho důvodu bylo označení pozemku 

změněno z p.č. 1581 na p.č. 1581/3. Obec vyhlásí záměr tuto část pozemku p.č. 1581/3, 

o výměře 450 m
2 

pronajmou s předkupním právem. 

 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 6/1 :  

ZO bere na vědomí ukončení pachtovní smlouvy č. 1/2018 na část pozemku parc. č. 1581,  

o výměře 450 m
2
, v k.ú. Býkov ke dni 31.1.2020 a vyhlášení záměru obce pronajmout část 
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pozemku 1581/3, o výměře 450 m2 s předkupním právem. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,  usnesení  bylo schváleno  

 

6/2 Změny nájemních smluv 

Starostka informovala ZO, že dne 16.12.2019 svým usnesením č. 18/2019 schválila změnu 

Smlouvy o nájmu pozemku číslo 1/2014, uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě. Dodatkem 

č. 1 se snížila celková výměra pronajaté plochy ze 759 m
2
 na 433 m

2
. 

Starostka dále informovala ZO, že dne 16.12.2019 svým usnesením č. 19/2019 schválila 

změnu Smlouvy o nájmu pozemku číslo 1/2011, uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě. 

Dodatkem č. 1 se snížila celková výměra pronajaté plochy z 1 477 m
2
 na 435 m

2
. 

Návrh usnesení   č. 11, bod č. 6/2 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky o změně Smlouvy o nájmu pozemku číslo 1/2014 a 

Smlouvy o nájmu pozemku číslo 1/2011 uzavřením dodatků č. 1 k těmto smlouvám a tím 

snížením výměr pronajatých ploch. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

  

6/3 Pronájem pozemků 

Starostka informovala ZO, že dne 16.12.2019 svým usnesením č. 20/2019 schválila 

pronajmout pozemek parc. č. 1595, o výměře 624 m
2
, zahrada a pozemek p.č. 1596, o výměře 

303 m
2
, ostatní plocha, oba v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, panu  

Ing. Jiřímu Ehlichovi. Dne 23.12.2019 byla uzavřena Smlouva o nájmu pozemku číslo 2/2019 

na pozemek parc. č. 1595, o výměře 624 m
2
, zahrada a pozemek p.č. 1596, o výměře 303 m

2
, 

ostatní plocha, oba v k.ú. Býkov, s panem Ing. Jiřím Ehlichem, na dobu neurčitou,  

bez předkupního práva. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 6/3 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky, že dne 23.12.2019 byla uzavřena Smlouva o nájmu 

pozemku číslo 2/2019 na pozemek parc. č. 1595, o výměře 624 m
2
, zahrada a pozemek p.č. 

1596, o výměře 303 m
2
, ostatní plocha, oba v k.ú. Býkov, s panem Ing. Jiřím Ehlichem,  

na dobu neurčitou, bez předkupního práva. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6/4 Střecha OÚ 

Starostka informovala ZO, že dne 9.1.2020 nám bylo Městským úřadem Krnov, odborem 

výstavby, vydáno stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. 

ZO projednalo podmínky stanovené pro povolení stavby (příloha č. 7). 

Na tuto akci budeme muset získat finanční prostředky z dotačního programu, ve kterém bude  

míra financování alespoň 70% a hlavně maximální částka dotace alespoň 1 mil. Kč. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 6/4 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky, o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební 

úpravy krovu a střechy OÚ“ a podmínky pro povolení stavby (příloha č. 7). 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6/5 Výměna oken a dveří OÚ 

Starostka informovala ZO, o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje, ve výši 60% tj. 373 700,-Kč, na „Výměnu oken a dveří objektu 

obecního úřadu Býkov-Láryšov“, jejíž celkové náklady dle rozpočtu činí 622 913,-Kč.  

 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 6/5 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky, o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje, ve výši 373 700,-Kč, na „Výměnu oken a dveří objektu obecního 

úřadu Býkov-Láryšov“.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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7.  Odměny ZO 

ZO projednali novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. S účinností od 1.1.2020 byly částky stanovené v příloze 

nařízení vlády navýšeny o 10% (příloha č. 8). 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 7 :  

ZO stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve stejné výši jako v roce 

2019. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8.  Kronika obce 

ZO projednalo pověření starostky k provádění kontroly a schvalování kroniky obce. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 8 :  

ZO pověřuje starostku kontrolou a schvalováním kroniky obce. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

9.  Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 19.12.2019 schválila svým Usnesením č. 21/2019 

Rozpočtové opatření č. 12/2019 (příloha č. 9). Došlo k navýšení příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 31 500,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

Dále starostka informovala ZO, že dne 23.12.2019 schválila svým Usnesením č. 22/2019 

Rozpočtové opatření č. 13/2019 (příloha č. 10). Došlo k přesunu finančních prostředků 

příjmových paragrafů a položek ve výši 5 500,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Přenesení pravomoci schvalovat rozpočtové změny 

ZO projednalo přenesení pravomoci Zastupitelstva obce na starostku obce schvalovat 

rozpočtové změny v plném rozsahu. Nedá se odhadnout přesná výše jednotlivých ukazatelů 

rozpočtu při sestavování rozpočtu.  Bylo by potřeba svolávat zasedání ZO podle potřeby 

provádění rozpočtových změn. Během roku se také mohou objevit další nepředpokládané 

výdaje.  Za později provedené RO mohou být uloženy peněžité postihy. Starostka bude  

o provedených rozpočtových změnách informovat zastupitelstvo obce na zasedáních. 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 9 :  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2019 a 13/2019. 

ZO schvaluje přenesení pravomoci Zastupitelstva obce na starostku obce schvalovat 

rozpočtové změny v plném rozsahu a ukládá starostce o provedených rozpočtových změnách 

informovat zastupitelstvo obce na zasedáních. 
   Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

10.   VPP 2020 

ZO projednalo zájem obce opět v roce 2020 zaměstnat pracovníky s příspěvkem ÚP na tzv. 

veřejně prospěšné práce. Dne 11.2.2020 se uskuteční informační schůzka na ÚP v Krnově, 

týkající se podmínek zaměstnávání na VPP. V roce 2020 bychom chtěli opět získat příspěvek 

od ÚP a zaměstnat pracovníky na VPP.  

 V roce 2019 byly prodlouženy s ÚP dvě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací z roku 2018. První dohoda č. BRA-VZ-11/2018 byla uzavřena  

od 1.4.2018 do 31.10.2018, dodatkem č. 1 prodloužena do 28.2.2019 a následně dodatkem  

č. 3 prodloužena do 31.3.2019. Druhá dohoda č.BRA-VZ-128/2018 byla uzavřena na dobu  

od 1.9.2018 do 28.2.2019 a dodatkem č. 2 prodloužena do 31.8.2019.  

V roce 2019 byla uzavřena s ÚP dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-13/2019 od 1.5.2019 do 30.9.2019. 

Tato dohoda byla dodatkem č. 1 prodloužena do 29.2.2020 a dodatkem č. 2 do 30.4.2020. 
 

Návrh usnesení   č. 11, bod č. 10 :  
ZO schvaluje podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí na ÚP v rámci 

veřejně prospěšných prací pro 2 pracovníky podle podmínek ÚP.  
Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
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11.   Mikroregion Krnovsko 

Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 7/2019 (příloha č. 11). 

Starostka informovala ZO, že dne 9.1.2020 podepsala  s Mikroregionem Krnovsko 

Smlouvu o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci ve výši 99 946,-Kč, kterou ZO 

schválilo na svém zasedání dne 16.12.2019, za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením 

2 ks železných kontejnerů o objemu 12 m
3
 v rámci realizace projektu „Separace odpadů 

v obcích Mikroregionu Krnovsko“. Před více než rokem, kdy se připravovaly podklady  

pro podání žádosti o dotaci, se ceny těchto kontejnerů pohybovaly okolo 50 000,-Kč včetně 

DPH. V současné době se ceny těchto kontejnerů pohybují mezi 60 000,- až 70 000,-Kč 

včetně DPH. Již nyní víme, že se nám nepodaří tyto dva kontejnery nakoupit za cenu 99 946,-

Kč, se kterou bylo počítáno v žádosti o dotaci.   
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 11 :  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 7/2019. 

ZO bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci 

ve výši 99 946,-Kč mezi obcí Býkov-Láryšov jako poskytovatelem a DSO Mikroregionem 

Krnovsko jako příjemcem. 

ZO bere na vědomí zvýšení cen železných kontejnerů o objemu 12 m
3
 a tím i zvýšení částky 

spolufinancování projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“ z rozpočtu 

obce. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

12.  Různé + diskuze 
 

12/1. Odklízení sněhu 

ZO projednalo cenové nabídky na odklízení sněhu na účelových komunikacích a dvou 

autobusových zastávkách v části obce Býkov a dvou autobusových zastávkách v části obce 

Láryšov. Cenovou nabídku na odklízení sněhu zaslal pan Milan Kocuba, za cenu 480,-Kč/h 

bez DPH. Pan Milan Kocuba parkuje stroj Gehl 3825 přímo v obci a neúčtuje náklady na 

dojezd stroje. Reakce na telefonický požadavek nutnosti odklízení sněhu je dle nabídky do 15 

minut (příloha č. 12). Druhá nabídka pana Radka Matýska je 620,-Kč/h bez DPH. Cena 

jednoho přejezdu stroje z Úvalna do Býkova a zpět by činila 520,-Kč/h bez DPH. Čas dojezdu 

je dle situace 30 minut – 1 hodina (příloha č. 13).  
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 12/1 :    

ZO schvaluje zimní údržbu účelových komunikací v majetku obce a autobusových zastávek 

panem Milanem Kocubou za cenu 480,-Kč/h. V případě, že by pan Kocuba tuto údržbu 

nemohl z jakýchkoliv důvodů zajistit, využijeme nabídky pana Radka Matýska. 
Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

12/2.  Zprávy výborů za IV. čtvrtletí 2019 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 

Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za IV. čtvrtletí 2019  

(příloha č. 14). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 

výboru za IV. čtvrtletí 2019 (příloha č. 15). 

Starostka přečetla za předsedu finančního výboru Ing. Václava Pruska Zápis z jednání 

finančního výboru ze dne 16.1.2020 (příloha č. 16). 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 12/2 :  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  

za IV. čtvrtletí 2019, Zápis kontrolního výboru za IV. čtvrtletí 2019 a Zápis z jednání 

finančního výboru ze dne 16.1.2020. 
 Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

12/3.  Linka bezpečí 

Starostka přečetla ZO poděkování obci Býkov-Láryšov za podporu, kterou obec v roce 

2019 Lince bezpečí poskytla (příloha č. 17). 
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Obec Býkov-Láryšov byla umístěna na symbolickou Mapu dobra (www.mapadobra.cz). 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 12/3 :  

ZO bere na vědomí poděkování Linky bezpečí za podporu v roce 2019 a umístění naší obce 

na symbolickou Mapu dobra (www.mapadobra.cz). 
 Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

12/4.  Žádost -  „Vlajka pro Tibet“ 

ZO projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“, která spočívá ve vyvěšení tibetské vlajky na budově obecního úřadu nebo jiném 

čestném místě dne 10. března 2020 (příloha č. 18). 
Návrh usnesení   č. 11, bod č. 12/4 :  

ZO se rozhodlo připojit k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 

vlajky na budově obecního úřadu dne 10. března 2020. 
Hlasování: pro –0                  proti – 3 (Nytrová, Matyáštíková, Petřík) 

                             zdržel se – 3 (Tomoszková, Zvařičová, Tomoszek)     usnesení nebylo schváleno 

 

12/5.  Kulturní a sportovní akce  

 

Výlet na hory  

Starostka seznámila ZO s přípravami Výletu na hory a to nejen pro děti, ale pro všechny 

zájemce o zimní sporty. Výlet se uskuteční 29.2.2020. Přeprava osob autobusem byla stejně 

jako v loňském roce objednána u pana Karla Kocourka. Všichni přepravci v okolí mají velké 

autobusy pro cca 50 osob. Pan Karel Kocourek nám bude za cenu přepravy na Karlov a zpět 

fakturovat, stejně jako v roce 2019 3 000,-Kč bez DPH tj. 3 630,-Kč vč. DPH a to i přesto, že 

má dle platného ceníku pro letošní rok ceny vyšší. 

ZO projednalo možnost uskutečnit výlet na hory i v případě, že by v zimním středisku Karlov 

nebyl dostatek sněhu. V tomto případě bychom mohli autobusem vyjet až na Ovčárnu. Pokud 

by ani na Ovčárně nebyl dostatek sněhu, šli bychom na pěší výlet z Ovčárny na Praděd. Cena 

za dopravu by byla v tomto případě o něco vyšší. Poplatek za výjezd z Hvězdy na Ovčárnu a 

parkovné autobusu na Ovčárně činí 800,-Kč. Rozhodneme se dle aktuální sněhové situace na 

konci února. 
Návrh usnesení   č. 11,bod č. 12/5: 

ZO schvaluje v případě nedostatku sněhu na Karlově, uskutečnit výlet na Ovčárnu. 
Hlasování: pro – 6    proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

 Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:15   hodin    

 

V Býkově-Láryšově,  dne 27. 1. 2020,  zapsala Marcela Nytrová      

  

 

Ověřovatelé zápisu:       Radmila Tomoszková          ............……...……………...                                  

      

    Vladislav Tomoszek                .....………..……....…………  

                      

  

 

 

                                                                         …………………………………. 
                                                                                        Marcela Nytrová – starostka  

 

 

   Zveřejněno OD : 29.1.2020 

Zveřejněno DO :   


