
 1  

 

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. 20 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 27.1.2021 v 17,00 hod. 

Přítomni: 7  členů ZO  
Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Č. Petřík, 

                        Ing. V. Prusek, V. Tomoszek  

Omluveni:        

 

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

 

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

v 1700 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  
od 19.1.2021 do 27.1.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Organizační záležitosti 2021 (plán zasedání ZO, finanční a věcné dary, plán kulturních a          

  sportovních akcí aj.) 

4.   Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství 
5.   Majetek obce – umístění stavby na obecním pozemku 

6.   Lesní hospodářský plán 2022 – 2031 (výběr dodavatele) 
7.   Mikroregion Krnovsko (Smlouva o výpůjčce 1 ks elektromobilu, Rozpočet na rok 2021,     
 Rozpočtové opatření, …) 
8.   Různé + diskuze (zprávy výborů za IV. čtvrt. 2020, Linka bezpečí, 
            Žádost – Vlajka pro Tibet, ……) 
 

ZO schvaluje program zasedání.  
Hlasování: pro -7,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 20, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou, V. Tomoszka  

                       - zapisovatelku: M. Nytrovou  
 Hlasování: pro -7    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.   Organizační záležitosti 2021  
 

3.1 Plán zasedání ZO 

ZO projednalo navržené termíny veřejných zasedání a pracovních schůzek v roce 2021.  

Zasedání ZO:   ► 27.01.  ► 22.02.  ► 22.03.  ► 26.04.  ► 24.05.     

► 28.06.  ► 20.09.  ► 15.11.  ► 13.12. 

Termíny se mohou změnit podle potřeby schvalovat usnesení. Kterýkoliv termín zasedání ZO 
může být nahrazen pracovní schůzkou, když nebude nutné schvalovat usnesení, které snese 
odklad schválení v následujícím termínu. Všechna zasedání se konají v budově obecního 
úřadu. 
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Návrh usnesení č. 20, bod č. 3.1:   

ZO schvaluje plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2021. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, ,      usnesení bylo schváleno  

3.2 Finanční a věcné dary  
ZO projednalo způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2021.  

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 1 000,- Kč a předá blahopřání a pamětní   
   knížku. 
* Při úmrtí občana zakoupí obec smuteční kytici v hodnotě do 500,- Kč.  
* K Mikuláši poskytne obec dětem ve věku od 1 do 15 let věcný dar - kolekci v hodnotě  
   do 200,- Kč.  
Ostatní finanční a věcné dary a jiné výdaje obyvatelstvu budou schvalovány zastupitelstvem 

nebo starostou individuálně. 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 3.2:   

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

2021.  
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

3.3 Plán kulturních a sportovních akcí 2021  

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 2021 se uskuteční tyto akce:  
20. února – Výlet na hory; 1. května – Pálení čarodějnic a stavění májky;  29. května – Den 

dětí a kácení májky; 26. června – Turnaj v malé kopané; 5. července  - Výlet pro děti;   
24. července – Den obce; 28. srpna – Rozloučení s létem; 13. října – Posezení pro seniory;  

6. listopadu – Lampiónové svícení; 4. prosince – Mikulášská nadílka; 27. prosince – Vánoční 
koncert.          

Financování jednotlivých akcí je rozepsáno v příloze č. 3 v celkové výši 180 000,- Kč. S touto 

částkou je počítáno také v rozpočtu obce na rok 2021. Rozpis financování akcí je předpoklad, 
částky mohou být upraveny nebo přesunuty podle potřeby. 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 3.3:  

ZO schvaluje plán kulturních a sportovních akcí na rok 2021 a financování jednotlivých akcí 
v roce 2021 (příloha č. 3).  
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

4. Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství  
ZO projednalo existenci nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a zákona č. 543/2020 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o 
výrobcích s ukončenou životností s účinností od 1.1.2021. Tyto zákony mají dopad na 
vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, a to konkrétně v oblasti stanovení systému 
nakládání s komunálním odpadem a zpoplatnění svozu komunálního odpadu. 
ZO projednalo informace Ministerstva vnitra ČR k nové právní úpravě v oblasti odpadového 
hospodářství a dopady na obecní normotvorbu (příloha č. 4). 
ZO projednalo metodické sdělení Ministerstva životního prostředí k fungování obecního 
systému odpadového hospodářství a metodické sdělení Ministerstva životního prostředí 
k placení poplatku za ukládání odpadů na skládku (přílohy č. 5 a 6). 

Pro rok 2021 zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Býkov-Láryšov č. 2/2020  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.  

Starostka seznámila ZO s odhadem dopadu platnosti Obecně závazné vyhlášky obce  

Býkov-Láryšov č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rozpočet obce v roce 

2021. 

Starostka seznámila ZO se zvýšením poplatku za ukládání na skládky tzv. využitelných 
odpadů z 500,-Kč/t na 800,-Kč/t. Obec má možnost uplatnit slevu na 0,2 tuny na 1 občana 
obce pro rok 2021. Výše poplatku po slevě činí 500,-Kč/tuna. Musíme však o tuto slevu 
požádat buďto sami nebo prostřednictvím svozové firmy tj. Technických služeb Krnov s.r.o.  

a to pouze na základě plné moci. 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 4:  

ZO bere na vědomí platnost Obecně závazné vyhlášky obce Býkov-Láryšov č. 2/2020  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.  

ZO bere na vědomí v průběhu roku 2021 nutnost:  
- nastavení obecního systému odpadového hospodářství 
- zvolit adekvátní druh místního poplatku, který bude obec od roku 2022 vybírat  
- zpracování a vydání obecně závazné vyhlášky stanovící obecní systém odpadového   
  hospodářství 
- zpracování a vydání obecně závazné vyhlášky stanovící některý z místních poplatků 

ZO schvaluje požádat o tzv. třídící slevu 0,2 tuny na 1 občana obce Býkov-Láryšov 
prostřednictvím svozové firmy tj. Technických služeb Krnov s.r.o.. 
ZO schvaluje zplnomocnit svozovou firmu Technické služby Krnov s.r.o. k uplatnění třídící 
slevy. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5.   Majetek obce – umístění stavby na obecním pozemku 

ZO projednalo žádost pana , bytem ,  

(příloha č. 7), doručenou dne 11.1.2020 (č.j. B-L023/2021) o umístění stavby „Zahradní 
chatka“ na pozemku parc. č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov, dle 

situačního nákresu, který je přiložen k žádosti (příloha č. 8). 

Bylo dohledáno, že již na zasedání 19.10.1998 zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov projednalo 
umístění této stavby na obecních pozemcích p.č. 35/8 a 35/7 (po obnově katastrálního operátu 
sloučených jako pozemek p.č. 35/7) a souhlasilo s jejím provedením. V té době jako dvě 
poloviny chaty dvou majitelů a to manželů  a manželů  (příloha č. 9). 
Městský úřad Krnov, Odbor rozvoje města vydal dne 13.3.2000, pod č.j. 00/325/RM/SÚ/Bl. 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby poloviny zahradní chatky manželům  a 

taktéž dne 13.3.2000, pod č.j. 00/326/RM/SÚ/Bl. rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 
poloviny zahradní chatky manželům  (příloha č. 10). 
V obou rozhodnutích o dodatečném povolení stavby poloviny zahradní chatky, v části 
„odůvodnění“ je mimo jiné, jako podklad pro tato rozhodnutí uveden i souhlas obce. 

Součástí stavebního povolení je i zakreslení umístění obou polovin zahradní chatky na 
pozemcích, které odpovídá současnému umístění zahradní chatky (příloha č. 11). 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 5:  

ZO shledalo, na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů, tuto žádost jako 
bezpředmětnou. 
ZO schvaluje touto žádostí se dále nezabývat. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

6.   Lesní hospodářský plán 2022 – 2031 (výběr dodavatele) 
ZO projednalo potřebu zpracování Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) na nové 
období 2022 – 2031. Současný LHP má platnost do 31.12.2021. 
Starostka informovala ZO, že ve spolupráci s lesním hospodářem Ing. Hynkem Hájkem 
byly sestaveny požadavky na vypracování nového LHP na období 2022 – 2031.  S žádostí  
o vypracování cenové nabídky byli osloveni čtyři dodavatelé, o kterých bylo známo, že jsou 
z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované plnění schopni řádně a včas 
dodat. Jako příloha k žádosti o cenovou nabídku byl všem osloveným dodavatelům zaslán 
Výpis z katastru nemovitostí lesních pozemků v majetku obce Býkov-Láryšov (příloha č. 12). 
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Firma TAXONIA CZ s.r.o., Chválkovická 503/88A, Olomouc cenovou nabídku nezaslala.  
Ing. Pavel Viačka, Červenka 1588, 755 01 Vsetín, zaslal cenovou nabídku na 320,-Kč + DPH, 

tj. cca 387,20 Kč vč. DPH/1 ha, s termínem splnění zakázky 31.12.2021 (příloha č. 13). 
Cenová nabídka firmy ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
činí 495,-Kč bez DPH, tj. cca 599,-Kč vč. DPH/1 ha, s termínem předání všech náležitostí 
LHP ke schválení do 15.2.2022 (příloha č. 14). 
Zpracovatel současného LHP na období 2012-2021 firma Lesnická projekce Frýdek-Místek 
a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, zaslala nabídku na zpracování LHP ve výši  
430,-Kč bez DPH tj. cca 520,30 Kč vč. DPH/1 ha. S termínem předání kompletních tištěných 
i digitálních podkladů pro schvalovací řízení objednateli do 25.2.2022 (příloha č. 15). 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 6:  

ZO schvaluje zpracování Lesního hospodářského plánu obce Býkov-Láryšov na období  
2022-2031 firmou Ing. Pavel Viačka, Červenka 1588, 755 01 Vsetín za cenu 320,- Kč bez 
DPH/1 ha, tj. cca 387,20 Kč, včetně DPH/1 ha, v rozsahu dle cenové nabídky z 20.10.2020 

(příloha č. 13). 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.   Mikroregion Krnovsko  

 

7.1 Smlouva o výpůjčce 1 ks elektromobilu 

ZO projednalo znění Smlouvy o výpůjčce (příloha č. 16) na bezplatné užívání 1 ks 
elektrotříkolky L2E značky Xinri, označení ET01, v.č. 2504, která byla DSO Mikroregion 
Krnovsko pořízena za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR 
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 10.12.2021, tj. na dobu udržitelnosti projektu. 

Po uplynutí doby výpůjčky bude uzavřena darovací smlouva, na základě které DSO 
Mikroregion Krnovsko převede obci Býkov-Láryšov bezplatně vlastnické právo  
k předmětu výpůjčky tj. 1 ks elektrotříkolky L2E značky Xinri, označení ET01, v.č. 2504. 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 7.1:   

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce na bezplatné užívání 1 ks elektrotříkolky 
L2E značky Xinri, označení ET01, v.č. 2504 (příloha č. 16). 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  

 

7.2 Rozpočet na rok 2021 

Starostka informovala členy ZO o schválení Rozpočtu MRK – závazné ukazatele na rok 

2021 Valnou hromadou MRK, dne 17.12.2020, č. usnesení 7/58 (příloha č. 17). Návrh 
rozpočtu MRK – závazné ukazatele rok 2021 obec zveřejnila na úřední desce obce a také  
na elektronické úřední desce od 21.10.2020 do 31.12.2020.  
Návrh usnesení  č. 20, bod č. 7.2:    

ZO bere na vědomí Rozpočet MRK na rok 2021. 
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.3 Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 4/2020 (příloha č 18). 

Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 5/2020 (příloha č 19). 
Návrh usnesení  č. 20, bod č. 7.3:    

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 4/2020 a Rozpočtové opatření MRK  
č. 5/2020. 
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8. Různé + diskuze 

8.1 Zápisy z výborů za IV. čtvrtletí 2020 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová seznámila 

zastupitele se Zhodnocením činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za IV. čtvrtletí 
2020 (příloha č. 20). 
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Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru  
ze dne 18.1.2021 (příloha č. 21). 

Kontrolní výbor se ještě, ze zdravotních důvodů členů výboru, v roce 2021 nesešel. 
Předsedkyně výboru Zdeňka Matyáštíková informovala zastupitele, že kontrolní výbor 
provede kontrolu IV. čtvrtletí 2020 začátkem měsíce února a s výsledkem kontroly seznámí 
zastupitele na zasedání 22.2.2021.  
Návrh usnesení č. 20, bod č. 8.1:  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  
za IV. čtvrtletí 2020 a Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.1.2021. 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

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

2020 Lince bezpečí poskytla (příloha č. 22). 

Obec Býkov-Láryšov byla umístěna na symbolickou Mapu dobra (www.mapadobra.cz). 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 8.2:  

ZO bere na vědomí poděkování Linky bezpečí za podporu v roce 2020 a umístění naší obce 
na symbolickou Mapu dobra (www.mapadobra.cz). 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

8.3 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 2021 (příloha č. 23). 
Návrh usnesení č. 20, bod č. 8.3:  

ZO schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky na budově obecního úřadu dne 10. března 2021. 

Hlasování: pro –0                  proti –5 (Nytrová, Matyáštíková, Petřík, Tomoszková, Prusek) 

                             zdržel se – 2 (Zvařičová, Tomoszek)     usnesení nebylo schváleno 

 

 Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      ve  20:00  hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 27.1.2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

  

 

 

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

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 01. 02. 2021  

Zveřejněno DO : 


