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Zápis a Usnesení č. 4  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 23.01.2023 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 5 členů ZO  

                             Marcela Nytrová, Michal Ftáčnik, Ing. Robert Kocuba, David Peter, 

                        Vladislav Tomoszek   

Omluveni:        
 

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

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

v 17
00 

hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  

od 13.01.2023 do 23.01.2023 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Majetek – průzkumný vrt na pozemku p.č.1581/3, k.ú. Býkov 

                       (za hasičskou zbrojnicí v Býkově)  

4.   Vydání Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov 

5 .  Organizační záležitosti 2023 (plán zasedání ZO, finanční a věcné dary,  

      plán a financování kulturních a sportovních akcí aj.) 

6.   Zajištění služeb BOZP a PO 

7.   Výměna veřejného osvětlení 

8.   Dotace na Volbu prezidenta ČR 

9.   Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

10. Zprávy výborů za IV. čtvrt. 2022 

11. Nejbližší kulturní a sportovní akce   

12. Různé + diskuze  
 

ZO schvaluje program zasedání.  
 Hlasování: pro - 5,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
………………………………………………………………………………………………… 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 4, bod č. 1:   

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Michala Ftáčnika a Davida Peteru 

                       - zapisovatelku: Marcelu Nytrovou  
 Hlasování: pro – 5,     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. Majetek – průzkumný vrt na pozemku p.č.1581/3, k.ú. Býkov 

                      (za hasičskou zbrojnicí v Býkově)  

ZO projednalo cenový rozpočet průzkumných hydrogeologických prací na pozemku p.č. 

1581/3, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov (příloha č. 3), předložený Ing. 

Lukášem Böhmem, Zátor 101, IČO 09324241 na zhotovení průzkumného vrtu, za účelem 

zjištění přítomnosti zdroje vody pro výstavbu rodinných domů na tomto pozemku. 

Konečná cena vrtných prací je závislá na hloubce vrtání pro získání dostatečného množství 

vody. Předběžná cena vrtných a hydrogeologických prací dle předloženého cenového 

rozpočtu činí 106 325,-Kč s DPH, včetně vyhledání zdroje, hydrogeologického projektu, 
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projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  a  územní  rozhodnutí  a  inženýringu,  

při předpokládané hloubce vrtání 40 metrů. Garantovaná vydatnost vrtu je 1 000 l/den. 

Cena vrtných prací včetně vystrojení vrtu za každý další bm činí 1 500,-Kč bez DPH.  

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 3:  

ZO schvaluje provedení průzkumných hydrogeologických prací Ing. Lukášem Böhmem, 

Zátor 101, 793 16 Zátor, IČO 09324241, včetně vyhledání zdroje, hydrogeologického 

projektu, projektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí a zastupování 

ve věci legalizace zdroje vody na příslušných úřadech za cenu v celkové výši 106 325,-Kč vč. 

DPH, při předpokládané hloubce vrtu 40 m a navýšení tohoto rozpočtu o 1 500,-Kč bez DPH 

za každý další běžný metr hloubky vrtu dle cenové nabídky (příloha č. 3) + správní poplatky. 

ZO schvaluje zplnomocnit paní Martinu Hnízdovou, Pavlov 102, 789 85, IČO 05807476 

k zastupování Obce Býkov-Láryšov k vyřízení povolení vrtané studny a úkonech s tím 

spojených na příslušných úřadech, která spolupracuje s Ing. Lukášem Böhmem. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

   
4. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov  

ZO projednalo návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu (dle také jako „ÚP“) Býkov-

Láryšov předložený Městským úřadem Krnov, odborem výstavby a životního prostředí, 

oddělením úřadu územního plánování jako pořizovatelem shora uvedené ÚPD (příloha č. 4). 

Změna č. 1 ÚP Býkov-Láryšov byla pořízena a řádně projednána postupem podle §§ 55a, 55b 

stavebního zákona. Posledním úkonem k jejímu vydání je usnesení ZO. 

Schválením vydání Změny č. 1 ÚP Býkov-Láryšov se změna stane platnou. Pro nabytí 

účinnosti je nutné vyvěsit na úřední desku veřejnou vyhlášku oznamující vydání Změny č. 1 

ÚP Býkov-Láryšov, zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Býkov-Láryšov na webových stránkách obce a 

taktéž na webových stránkách obce zveřejnit Úplné znění ÚP Býkov-Láryšov po Změně č. 1. 

Změna č. 1 nabývá účinnosti 15. den ode dne vyvěšení a zveřejnění výše uvedených 

dokumentů. 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 4:  

Zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s tímto ustanovením schvaluje 

vydání „Územního plánu Býkov-Láryšov – Změny č. 1“ formou opatření obecné povahy.  
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Organizační záležitosti 2023  

5.1 Plán zasedání ZO 

ZO projednalo navržené termíny následujících zasedání v roce 2023.  
 

Zasedání ZO v roce 2023: ► 20.02.  ► 20.03.  ► 24.04.  ► 22.05.  ► 26.06.  ► 25.09.     

                                               ► 23.10.  ► 20.11.  ► 11.12. 

Termíny mohou být změněny nebo doplněny podle potřeby schvalovat usnesení. Kterýkoliv 

termín zasedání ZO může být nahrazen pracovní schůzkou. Všechna zasedání se konají 

v budově obecního úřadu. 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 5.1:  

ZO schvaluje plán termínů zasedání zastupitelstva obce v roce 2023. 

Zasedání ZO v roce 2023: ► 20.02.  ► 20.03.  ► 24.04.  ► 22.05.  ► 26.06.  ► 25.09.     

                                               ► 23.10.  ► 20.11.  ► 11.12. 

Termíny mohou být změněny nebo doplněny podle potřeby schvalovat usnesení. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

5.2 Finanční a věcné dary  

ZO projednalo způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2023.  

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. 

* K jubileu 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, ..... let obec uhradí za jubilanta poplatek  
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   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 (děti, které v roce 2023 dovrší  

   1 rok a děti, které v roce 2023 nedovrší 16 let) věcný dar - kolekci v hodnotě do 300,- Kč.  

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

nebo starostou individuálně.  
Návrh usnesení č. 4, bod č. 5.2:  

ZO schvaluje projednaný způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2023.  
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

5.3 Plán a financování kulturních a sportovních akcí 2023  

ZO schválilo plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 již na svém zasedání dne 

20.7.2022, usnesením č. 38, bod č. 7 (příloha č. 5). 

V roce 2023 se předpokládá uskutečnění těchto akcí:  

21. ledna – bruslení (schváleno na zasedání dne 12.12.2022, usnesením č. 3, bod č.13),  

18. února – Výlet na hory; 30. dubna – Pálení čarodějnic a stavění májky;  27. května – Den 

dětí a kácení májky; 24. června – Turnaj v malé kopané; 5. července  - Výlet pro děti;   

22. července – Den obce; 2. září – Rozloučení s létem; 11. října – Posezení pro seniory;  

4. listopadu – Lampiónové svícení; 2. prosince – Mikulášská nadílka a 27. prosince – Vánoční 

koncert.      

ZO projednalo financování plánovaných akci na rok 2023 v celkové výši 190 000,- Kč 

(příloha č. 6). 

S touto částkou je počítáno v rozpočtu obce na rok 2023. Rozpis financování akcí je 

předpoklad, částky mohou být upraveny nebo přesunuty podle potřeby. 

Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 (příloha č. 5) bude zveřejněn na vývěskách 

obce. 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 5.3:  

ZO schvaluje financování kulturních a sportovních akcí v roce 2023 v celkové výši  

190 000,-Kč dle rozpisu (příloha č. 6). Částky mohou být přesunuty mezi jednotlivými 

akcemi podle potřeby. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6. Zajištění služeb BOZP a PO 

Starostka informovala ZO, že bohužel zemřel pan Miroslav Jonáš, se kterým měla naše obec 

uzavřenou smlouvu na výkon činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Starostka oslovila s žádostí o spolupráci v této oblasti pana Svatopluka Winklera, Brumovice – 

Kolná ev.č. 5, IČO 76481166. Pan Winkler je osobou odborně způsobilou v oblasti rizik. 

Vykonával pro obec Býkov-Láryšov v měsících září a říjnu 2022 činnost koordinátora BOZP  

na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. K výkonu této činnosti byl vybrán 

zastupitelstvem obce na základě nejnižší cenové nabídky. 

Pan Winkler poskytl starostce součinnost při přípravě dokumentů pro kontrolu Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje, oddělení hygieny práce, územního pracoviště 

Bruntál v září 2022. 

ZO projednalo návrh Smlouvy o výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (příloha č. 7) a ceník služeb v oblasti BOZP a PO (příloha č. 8) pana Svatopluka Winklera, 

Brumovice – Kolná ev. č. 5, IČO 76481166.  

Návrh usnesení č. 4, bod č. 6: 

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci s panem Svatoplukem Winklerem, Brumovice – Kolná ev.č. 5, IČO 76481166, 

za ceny uvedené v ceníku služeb v oblasti BOZP a PO (příloha č. 8). 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

  

7. Výměna veřejného osvětlení 

ZO projednalo z důvodu vysoké ceny energií a nejistého vývoje těchto cen, nutnost 
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přistoupit k opatřením vedoucím k úspoře elektrické energie v obci. 

Starostka  připravila  pro  zastupitele  přehled  roční  spotřeby  a  nákladů  na  el.  energii  

za předchozí tři zúčtovací období, za všechna odběrná místa obce (příloha č. 9). 

Největší spotřebu el. energie a tím i možnost největší úspory elektřiny je u veřejného 

osvětlení. V obou částech obce ještě stále svítíme 70 W sodíkovými výbojkami. Pokud 

bychom vyměnili stávající sodíkové výbojky za led osvětlení s příkonem okolo 30W – 40W, 

došlo by k cca 50% úspoře el. energie. 

Starostka seznámila ZO s cenovými nabídkami na výměnu veřejného osvětlení od firem:  

-Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, Krnov, IČO 25398547; 

- DAMIJA elektro s.r.o., Na Náhonu 1165/17, Ostrava, IČO 02343312 a 

- ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, IČO 46580646 

(přílohy č. 10  – č. 12). 

Cenové nabídky byly doručeny bezprostředně před zasedáním a zastupitelé neměli možnost 

se s nimi podrobně seznámit. 

Návrh usnesení č. 4, bod č. 7: 

ZO schvaluje výměnu stávajících sodíkových výbojek veřejného osvětlení v obou částech obce 

tj. Býkově i Láryšově za led svítidla. 

ZO rozhodlo o přesunu výběru dodavatele výměny veřejného osvětlení na následující zasedání 

ZO z důvodu dalšího průzkumu trhu před hlasováním o výběru. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

  

8. Dotace na volby prezidenta ČR 

Starostka informovala ZO, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí 

dotace č.j. MF-238/2023/2201-15 ze dne 12.1.2023 bylo poukázáno z účtu 

Moravskoslezského kraje na účet obce Býkov-Láryšov vedený u ČNB 38 600,- Kč.  

Jedná se o finanční prostředky určené na výdaje vzniklé obcím v souvislosti s  volbou 

prezidenta České republiky (příloha č. 13). 

Případná vratka nevyužitých finančních prostředků bude provedena v roce 2024. 

Starostka informovala ZO, že dne 17.1.2023 schválila svým Usnesením č. 1/2023 

Rozpočtové opatření č. 1/2023 (příloha č. 14). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových položek a výdajových paragrafů a položek o 48 000,-Kč. Starostka seznámila 

zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 4, bod č. 8: 

ZO schvaluje přijetí dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta České 

republiky ve výši 38 600,- Kč. 

ZO bere na vědomí případnou vratku nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2024. 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2023.  
 Hlasování: pro – 5,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
 

9. Mezinárodní kampaň „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 2023 (příloha č. 15). 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 9:  

ZO schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 

vlajky na budově obecního úřadu dne 10. března 2023. 
Hlasování: pro –0                  proti –3 (Nytrová, Peter, Ing. Kocuba) 

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

10. Zprávy výborů za IV. čtvrtletí 2022 

Předseda  výboru  pro   záležitosti  sociální  a  kulturní  Ing.  Robert  Kocuba  přečetl  Zápis  

z činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za 4. čtvrtletí 2022 (příloha č. 16).  

Předseda  finančního  výboru  pan  David  Peter  přečetl  Zápis  z  jednání finančního výboru  

ze dne 18.1.2023 (příloha č. 17). 

Předseda  kontrolního  výboru  pan Michal Ftáčnik přečetl Zápis kontrolního výboru  

za 4. čtvrtletí 2022 (příloha č. 18). 
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Návrh usnesení č. 4, bod č. 10:  

ZO bere na vědomí Zápis z činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za 4. čtvrtletí 

2022, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.1.2023 a Zápis kontrolního výboru  

za 4. čtvrtletí 2022.  
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 
 

11. Nejbližší kulturní a sportovní akce  

Výlet na hory 

ZO projednalo, kam pojedeme s dětmi na hory a zajištění přepravy osob na tento výlet, který 

je plánován na sobotu 18.2.2023.  

Starostka oslovila s žádostí o cenovou nabídku pana Karla Kocourka, Opavská 513/29, 

Krnov, IČO 10596321, který nám zajišťoval již několik let přepravu 30 osob v zimě na výlet 

na Karlov a v červenci 2022 také na výlet na Pustevny. 

Cenová nabídka pana Karla Kocourka činí 4 000,-Kč bez DPH, tj. 4 840,-Kč v případě, že 

opět pojedeme na Karlov nebo Malou Morávku. 
Návrh usnesení č. 4, bod č. 11:  

ZO schvaluje zajištění přepravy 30 osob na výlet na hory dne 18.2.2023 panem Karlem 

Kocourkem, Opavská 513/29, Krnov, IČO 10596321 za dohodnutou cenu 4 000,-Kč bez 

DPH, tj.  4 840,-Kč s DPH, s cílovou destinací Karlov nebo Malá Morávka dle sněhové 

situace. 

ZO schvaluje zakoupení drobného občerstvení pro děti účastnící se zájezdu do výše 1 000,-

Kč. 
 Hlasování: pro – 5 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

14. Různé + diskuze  

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 

  
Zasedání ukončeno:     ve 20 :30 hodin   
  

 

V Býkově-Láryšově, dne 23.1.2023, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Michal Ftáčnik               .............……...……………...                                  

      

   David Peter                   ......………..……....…………  

                     

    

                                                            

 

                                                                         ………………………………… 
                                                                                            Marcela Nytrová, starostka  

     

 

 

        Zveřejněno OD :    25.1.2023  

            Zveřejněno DO :  


