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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. 5  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 22.02.2023 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 13.02.2023 do 22.02.2023 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Pořízení změny územního plánu obce  

4.   Majetek obce - prominutí nájemného na rok 2023 části pozemku p.č. 47                                                                                                 

                                                - ořez stromů na pozemku obce p.č. 1280/1 

                                                - stav lípy na pozemku p.č. 18/3 

                                                - návrh technického řešení umístění zařízení CETIN v Láryšově 

5.   Výměna veřejného osvětlení – výběr zhotovitele 

6.   Inventarizace 2022 

7.   Rozpočtové opatření 

8.   Dary přijaté obcí – na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství  

                                     v roce 2023 

9.   Dodatek ke Smlouvě pracovnělékařské péče  

      - zvýšení ceny za pracovnělékařskou péči od 1.3.2023   

10. Členství v Euroregionu Praděd 

11. Různé + diskuze (kulturní akce 2023,……) 

 

Starostka navrhla doplnění programu o tři body: 

Dne 13.2.2023 došlo k ucpání odpadů budovy OÚ. Odpady se sice podařilo vyčistit, ale při čištění bylo 

zjištěno, že je nutná výměna výlevky, odpadního potrubí a tím i vodoinstalace v úklidové místnosti. 

Dalším bodem, který navrhla starostka na projednání je zvážení změny Směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v reakci na nárůst cen všech materiálů a služeb v posledních dvou letech. Dle 

směrnice je nutné postupovat při výběru zhotovitele výměny veřejného osvětlení, proto by bylo vhodné 

případnou změnu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spojit s bodem č. 5. 

Dne 17.2.2023 při jednání na Úřadě práce ČR, pracoviště Bruntál došlo k prodloužení Dohody o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP ze dne 9.5.2022 a starostka získala informace k možnosti 

získání příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na rok 2023. 

Navržená změna pořadí a doplnění programu: 

5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

11. Oprava a změna vodoinstalace a odpadů v úklidové místnosti OÚ 

12. VPP 2022 a 2023 

13. Různé + diskuze (kulturní akce 2023,……) 

ZO schvaluje program zasedání včetně doplnění a změny pořadí. 
 

 Hlasování: pro - 5,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
………………………………………………………………………………………………… 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 5, bod č. 1:   

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Vladislava Tomoszka a Ing. Roberta Kocubu 

                       - 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. Pořízení změny územního plánu obce  

Starostka informovala ZO, že dne 8.2.2023 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP Býkov-Láryšov.  

Na webových stránkách obce je nyní zveřejněno Úplné znění ÚP Býkov-Láryšov po Změně č. 1. 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 3:  

ZO bere na vědomí nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Býkov-Láryšov dne 8.2.2023. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

   
4. Majetek obce  

4.1. Prominutí nájemného na rok 2023 části pozemku p.č. 47     

ZO projednalo návrh starostky na prominutí ročního nájemného ve výši 980,-Kč na rok 2023 za část 

pozemku p.č. 47, zahrada, k.ú. Býkov, o výměře 490 m
2
, která byla pronajata na základě Smlouvy o 

nájmu pozemku číslo 20/2014 dne 19.12.2014.  

Dne 24.1.2023 byla zahájena stavba přípojky NN na pozemek p.č. 35/7. Výkopové práce jsou se 

souhlasem nájemkyně vedeny napříč předmětným pozemkem. Zároveň došlo k výměně sloupu 

umístěného na této části pozemku, tj. vykopání díky o hloubce 2m na patku nového sloupu, postavení a 

betonování patky nového sloupu a přepojení stávajícího nadzemního vedení na nové sloupy. Pro všechny 

výše uvedené práce bylo nutné na tento pozemek vjíždět těžkou stavební technikou (bagry, auto s 

hydraulickou rukou, jeřáb aj.).  

Současně bylo nutné pro přístup těžké techniky na tento pozemek odstranit vjezdovou bránu, včetně 

vykopání zabetonovaných sloupků brány, vše v majetku nájemkyně. 

Stejně tak i pozemek p.č. 48/6, trvalý travní porost, který slouží jako přístup k pronajatému pozemku je  

celý zasažen stavbou přípojky a rozkopán. 

Firma ReSpol s.r.o. Hlavnice, která provádí stavbu přípojky NN, provede sice v jarních měsících terénní 

úpravy všech dotčených pozemků, ale zemina bude měkká, bude stále ještě sedat a bude trvat, než zasetá 

tráva vyroste a na pozemku bude plnohodnotný travní porost. 

Současně při přepojení nadzemního vedení NN na nové sloupy mělo dojít k likvidaci a odvozu 2 starých 

sloupů. Toto se zatím nepodařilo z důvodu svahovitosti terénu a silně  podmáčené půdě. Dle sdělení 

zaměstnanců firmy ReSpol je možné, že vjezd vozem Tatra bude možný, až bude sucho tj. někdy v 

letních měsících. Do té doby není možné zpět zabetonovat a osadit vjezdovou bránu. 

Toto vše velmi zkomplikuje nájemkyni jak přístup na pronajatý pozemek, tak samotné užívání pozemku 

v roce 2023. 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 4.1:  

ZO promíjí nájemné na rok 2023 ve výši 980,-Kč paní Haně Čechákové, bytem Englišova 78, Opava, za 

část pozemku p.č. 47, zahrada, o výměře 490 m
2
, pronajaté na základě Smlouvy o nájmu pozemku číslo 

20/2014 dne 19.12.2014 a to z důvodu omezení přístupu a možnosti využití tohoto předmětu nájmu v roce 

2023 z důvodu stavby přípojky NN. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4.2 Ořez stromů na pozemku obce p.č. 1280/1 

ZO projednalo ořez stromů na pozemku p.č. 1280/1, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 

Jedná se o dvě vzrostlé lípy na křižovatce na Krnov. Lípy mají suché větve a na jedné z nich už roste 

jmelí. Dále by bylo třeba ořezat spodní větve, které brání výhledu z levé strany při příjezdu do křižovatky 

od Krnova. 

Starostka požádala pana Lukáše Kubu, Krásné Loučky 34, IČO 07838328 o cenovou nabídku na ořez 

těchto stromů. Cenová nabídka činí 2 000,- Kč za menší strom a 4 000,- Kč za větší strom, celkem 6 000,-

Kč, není plátce DPH (příloha č. 3). 
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Návrh usnesení č. 5, bod č. 4.2:  

ZO schvaluje ořez dvou stromů na pozemku p.č. 1280/1, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov 

panem Lukášem Kubou, Krásné Loučky 34, IČO 07838328 za celkovou cenu 6 000,-Kč. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

  

4.3 Stav lípy na pozemku p.č. 18/3 

Starostka seznámila ZO s informací od nájemce pozemku p.č. 18/3, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce, že 

vzrostlá lípa stojící na tomto pronajatém obecním pozemku je ve špatném stavu. V kmeni stromu je velké 

množství děr, ze kterých se sypou piliny. 

Starostka oslovila s žádostí o dendrologický posudek Ing. Dušana Martiníka z Krnova. Pan Martiník je 

pracovně velmi vytížen. Přislíbil kontrolu předmětné lípy v co možná nejkratším čase.  
Návrh usnesení č. 5, bod č. 4.3:  

ZO bere na vědomí podezření na špatný zdravotní stav lípy, rostoucí na pozemku p.č. 18/3, k.ú. Býkov, 

ve vlastnictví obce. 

ZO bere na vědomí nutnost kontroly tohoto stromu odborníkem z oboru dendrologie.  
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

 4.4 Návrh technického řešení umístění zařízení CETIN v Láryšově 

Zastupitelé se seznámili s návrhem technického řešení umístění zařízení na posílení signálu mobilních 

operátorů, včetně návrhu nájemní smlouvy již na svém zasedání dne 21.11.2022, kdy projednali možnost 

a podmínky umístění tohoto zařízení na budovu hasičské zbrojnice v Láryšově.  

  Na zasedání dne 21.11.2022 zastupitelé schválili jednat o změně návrhu umístění zařízení  

  na posílení signálu mobilních operátorů v Láryšově a to buďto na střechu věže hasičské zbrojnice  nebo 

při zachování stávajícího umístění za budovu hasičské zbrojnice umístit stožár na betonovou patku, s 

ukotvením do zdiva budovy hasičské zbrojnice a technologické zařízení   

  umístit do budovy hasičské zbrojnice tak, aby bylo pokud možno co nejvíce minimalizováno  

  zatížení obvodového zdiva budovy a dále stanovili povinnost investorovi zajistit na vlastní  

  náklady statické posouzení budovy hasičské zbrojnice v Láryšově pro umístění tohoto zařízení. 

Starostka informovala ZO o schůzce s projektantem panem Magnuskem a prohlídce hasičské zbojnice v 

Láryšově neděli 12.2.2023, kde došlo k zaměření obvodových zdí budovy, zjištění stavu elektrické 

přípojky, svahovitosti terénu okolo budovy hasičské zbrojnice atd. Obvodové zdivo budovy má šířku 65 

cm a po celém obvodu budovy je betonový věnec. 

ZO projednalo nový návrh technického řešení (příloha č. 4). Podle nového návrhu technického řešení 

bude stožár o 1,5 metrů vyšší, bude umístěn za budovu hasičské zbrojnice (HZ) na betonovou patku a 

současně kotven do zdiva. Do HZ nám při silných dešťových srážkách zatéká voda ze silnice a to i potom 

co jsme do vrat instalovali práh. Technologické zařízení by i při umístění do budovy HZ muselo být 

instalováno v určité výšce nad podlahou, zavěšeno na zadní zdi HZ a v budově by muselo být vše 

uspořádáno tak, aby byl zajištěn stálý průchod k tomuto zařízení. Technologické zařízení bude taktéž 

umístěno za budovu HZ s kotvením do zdiva.  
Návrh usnesení č. 5, bod č. 4.4:  

ZO schvaluje nový návrh technického řešení umístění zařízení na posílení signálu mobilních operátorů 

(příloha č. 4). 

ZO schvaluje zveřejnit záměr umístit zařízení na posílení signálu mobilních operátorů v a na budovu 

hasičské zbrojnice v Láryšově, která je součástí pozemku p.č. st. 123 a na pozemek p.č. st. 123, k.ú. 

Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění zařízení, včetně 

přílohy na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  

ZO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory a pozemek k umístění a provozování tohoto 

zařízení tj. technologie pro zajištění a poskytování služeb elektronických komunikací v a na budovu 

hasičské zbrojnice v Láryšově, která je součástí pozemku p.č. st. 123 a na pozemek p.č. st. 123, zapsaném 

na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění 

zařízení, na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

5. Výměna veřejného osvětlení – výběr zhotovitele 

Starostka z důvodu stanovení předpokládané hodnoty zakázky na výměnu veřejného osvětlení, oslovila 
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již začátkem ledna 2023 několik firem s žádostí o cenovou nabídku. 

Cenové nabídky byly doručeny bezprostředně před lednovým zasedáním.  

ZO schválilo na svém zasedání dne 23.1.2023 výměnu stávajících sodíkových výbojek veřejného 

osvětlení v obou částech obce tj. Býkově i Láryšově za led svítidla a rozhodlo o přesunu výběru 

dodavatele výměny veřejného osvětlení na následující zasedání ZO z důvodu dalšího průzkumu trhu před 

hlasováním o výběru. 

Před zahájením zadávacího řízení je povinna naše obec stanovit předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky, a to způsobem podle §§ 16 až 23 a § 175 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. Podle výše předpokládané hodnoty určí naše obec režim veřejné zakázky. 

Zastupitelé se seznámili s cenovými nabídkami a technickými parametry nabízených LED svítidel a 

stanovili předpokládanou hodnotu zakázky na výměnu veřejného osvětlení. 

V důsledku vysokého nárůstu cen za poslední dva roky je předpokládaná hodnota zakázky na výměnu 

veřejného osvětlení 270 000,-Kč bez DPH, v závislosti na životnosti, použitém materiálu, příkonu, 

světelném toku aj. parametrech nabízených LED svítidel tj. je předpoklad, že výsledná cena zakázky bude 

vyšší než 200 000,-Kč bez DPH.  

V souvislosti s výše uvedeným se zastupitelé zabývali otázkou nutnosti změny finančních limitů ve 

Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu naší obce v reakci na vysoký nárůst cen za 

poslední dva roky tj. od účinnosti této směrnice. 

Současná směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále také jako„směrnice“) byla 

schválena zastupitelstvem obce na zasedání dne 14.12.2020 s účinností ode dne 1.1.2021. V této směrnici 

však byly zachovány finanční limity pro určení režimu veřejné zakázky malého rozsahu ze směrnice 

z roku 2012. 

Zastupitelé projednali znění směrnice a změnu limitů pro určení režimu a změnu podmínek zadání 

veřejné zakázky. 

Zastupitelé projednali požadované parametry LED svítidel, požadavky na obsah cenové nabídky a 

potencionální dodavatele, o kterých máme věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, 

odbornosti a zkušeností požadované plnění tj. výměnu veřejného osvětlení schopni řádně a včas provést. 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 5:  

ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Býkov-Láryšov (příloha č. 

5) s účinností od 22.2.2023. 

ZO ruší Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Býkov-Láryšov ze dne 

14.12.2020. 

ZO stanovuje parametry LED svítidel pro veřejné osvětlení v obou částech obce a požadavky na obsah 

cenové nabídky na zakázku: Výměna veřejného osvětlení v obci Býkov-Láryšov (příloha č. 6).  

ZO pověřuje starostku obce průzkumem trhu a zasláním výzvy k podání nabídek alespoň třem 

dodavatelům, o kterých máme věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a 

zkušeností požadované plnění tj. výměnu veřejného osvětlení schopni řádně a včas provést. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

6. Inventarizace 2022 
Starostka seznámila ZO s průběhem a ukončením inventarizace za rok 2022, s Inventarizační zprávou o 

průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022 (příloha č. 7) a s Usnesením starostky č. 4/2023 ze dne 

7.2.2023 (příloha č. 8), kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 2022. 

Návrh usnesení č. 5, bod č. 6: 

ZO bere na vědomí  informaci starostky o průběhu a ukončení inventarizace za rok 2022, Inventarizační 

zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022 a Usnesení starostky č. 4/2023 ze dne 7.2.2023, 

kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 2022. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

  

7. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 25.1.2023 schválila svým Usnesením č. 3/2023 Rozpočtové opatření 

č. 2/2023 (příloha č. 9). Došlo k navýšení finančních prostředků příjmových a výdajových paragrafů a 

položek o 50 341,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 17.2.2023 schválila svým Usnesením č. 5/2023 Rozpočtové opatření 

č. 3/2023 (příloha č. 10). Došlo k navýšení finančních prostředků příjmových a výdajových paragrafů a 

položek o 32 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
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Návrh usnesení č. 5, bod č. 7:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2023 a Rozpočtové opatření č. 3/2023.   
 Hlasování: pro – 5,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Dary přijaté obcí – na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství  

                                     v roce 2023  

Starostka seznámila ZO se zněním Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru obci Býkov-

Láryšov. Byly uzavřeny čtyři tyto smlouvy s fyzickými osobami na finanční dar obci, Tři smlouvy na dar 

ve výši 852,-Kč a jedna na 1 704,-Kč účelově určených na úhradu nákladů za obecní systém odpadového 

hospodářství v roce 2023 (příloha č. 11 - 14). Celková výše darů činí 4 260,-Kč. 
Návrh usnesení  č. 5, bod č. 8:    

ZO bere na vědomí znění a uzavření Darovacích smluv. 

ZO schvaluje přijetí finančních darů obci Býkov-Láryšov, účelově určených na úhradu nákladů za 

obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023, v celkové výši 4 260,-Kč. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

9. Dodatek ke Smlouvě pracovnělékařské péče  

    - zvýšení ceny za pracovnělékařskou péči od 1.3.2023   

ZO projednalo oznámení jednatelky Practic Medical s.r.o., IČ 27806871 MUDr. Kamily Michalcové, o 

zvýšení ceny za pracovnělékařskou péči od 1.3.2023 (příloha č. 15). 

S Practic Medical s.r.o. má obec uzavřenou Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb od 

11.4.2016. V současné době máme ceny za výkon těchto služeb platné od 1.6.2018, ve výši: - 

pracovnělékařské prohlídky                             550,-Kč/1 prohlídka 

             - dohlídka na pracovišti – dle vyžádání           1 500,-Kč/úkon     

ZO projednalo návrh dodatku ke smlouvě pracovnělékařské péče (příloha č. 16). Tímto dodatkem se 

ceny služeb zvyšují na:   

- pracovnělékařská prohlídka                             700,-Kč/1 prohlídka 

- dohlídka na pracovišti – dle vyžádání           2 000,-Kč/úkon     
Návrh usnesení č. 5, bod č. 9:  

ZO schvaluje zvýšení ceny za pracovnělékařskou péči Practic Medical s.r.o., IČ 27806871  

od 1.3.2023 na:  - 700,-Kč/1 pracovnělékařskou prohlídku                              

                           - 2 000,-Kč/úkon  -  dohlídka na pracovišti – dle vyžádání            

ZO schvaluje znění a uzavření dodatku ke smlouvě pracovnělékařské péče (příloha č. 16). 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  
 

10. Členství v Euroregionu Praděd 

Starostka seznámila ZO s dopisem zaslaným předsedou a ředitelkou Euroregionu Praděd s nabídkou 

vstupu naší obce do Euroregionu Praděd (příloha č. 17). 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 10:  

ZO schvaluje vstup do Euroregionu Praděd. 
 Hlasování: pro – 0,     proti – 5,    zdržel se – 0       usnesení nebylo schváleno 
 

11. Oprava a změna vodoinstalace a odpadů v úklidové místnosti OÚ 
Starostka informovala ZO, že v pátek 10.2.2023 došlo k opětovnému ucpání odpadu vedoucího 

z úklidové místnosti.  

ZO se seznámili se situací prohlídkou úklidové místnosti. V úklidové místnosti je výlevka s odpadním 

potrubím o průměru 100 mm, do něhož je napojen i odpad ze dřezu kuchyňky kulturní místnosti, odpad 

z myčky nádobí umístěné v kuchyňce kulturní místnosti a odpad z kuchyňky v 2. NP. Následně je toto 

odpadní potrubí napojeno ve zdi na staré odpady o průměru 50 mm. V místě redukce odpadního potrubí 

dochází k postupnému usazování nečistot a následnému ucpání. Výlevka je bez možnosti splachování a je 

v úzké úklidové místnosti nevhodně umístěna na zemi hned ve vstupu. 

Úklidovou místnost jsme v lednu 2023 vymalovali a přemístili regály na čisticí prostředky tak, aby bylo 

možno do této místnosti umístit i pračku. Pračku musíme koupit z důvodu nutnosti praní pracovních 

oděvů zaměstnanců obce a potřeby praní ubrusů a záclon z kulturní místnosti.  

Dne 13.2.2023 provedl prohlídku odpadů vodoinstalatér pan Marek Königsmark, Uhlířská 321/15, 792 01 

Bruntál, IČ 73319571. 
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Za současného provedení napojení odpadů by nebylo možné připojit ještě další odpad z pračky.  

Pan Königsmark navrhl výměnu stávající výlevky, za výlevku nástěnnou nerezovou a její posunutí dále 

do místnosti tak, aby nevadila ve vchodu. Tato výlevka má odpadní potrubí o průměru 50 mm a tím není 

nutná redukce odpadu z většího průměru na menší, kde dochází k usazování nečistot. Nástěnná výlevka 

má současně i sifon, který umožňuje čištění odpadu. 

Dále pan Königsmark navrhl způsob napojení vody a odpadu pračky. 

Cenová nabídka pana Marka Königsmark, Uhlířská 321/15, 792 01 Bruntál, IČ 73319571 ze dne 

13.2.2023 na vysekání starého odpadního potrubí o průměru 100 mm, zhotovení nového odpadního 

potrubí, novou výlevku včetně nové baterie, napojení vody a odpadu výlevky a zhotovení přípojky 

odpadu a vody na pračku činí 17 300,-Kč bez DPH tj. cca 20 933,-Kč s DPH (příloha č. 18). 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 11:  

ZO schvaluje výměnu výlevky, opravu a změnu vodoinstalace a odpadů v úklidové místnosti OÚ panem 

Markem Königsmark, Uhlířská 321/15, 792 01 Bruntál, IČ 73319571 za cenu 17 300,-Kč bez DPH tj. cca 

20 933,-Kč s DPH dle cenové nabídky ze dne 13.2.2023 (příloha č. 18). 

ZO schvaluje nákup pračky nezbytné pro praní pracovních oděvů zaměstnanců obce a potřeby praní 

ubrusů a záclon z kulturní místnosti za cenu do 20 000,-Kč 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 
 

 

12. VPP 2022 a 2023 

Starostka informovala ZO, že dne 17.2.2023 byl uzavřen dodatek č. 4 k dohodě o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-26/2022 za dne 9.5.2022 

(příloha č. 19), kterým se tato dohoda prodlužuje do 31.3.2023 na oba dva zaměstnance. Toto 

prodloužení dohody je poslední, další již nebude možné. 

Bude tedy nutné podat novou žádost o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku na rok 2023. 

Starostka informovala ZO, že dne 25.1.2023 proběhla veřejnosprávní kontrola výše uvedené dohody, 

kterou provedl Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Bruntál 

s výsledkem:  

Provedenou kontrolou nebylo, ze strany příjemce příspěvku, zjištěno porušení podmínek, sjednaných v 

„Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. 

BRA-V-26/2022“. 

Zastupitelé projednali potřebu obce v roce 2023 tj. počet zaměstnanců. 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 12:  

ZO bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-26/2022 ze dne 9.5.2022. 

ZO schvaluje podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku na rok 2023 na dva zaměstnance na maximální možnou dobu tj. 12 měsíců. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

13. Různé + diskuze  

Kulturní akce 2023 

Starostka informovala ZO, že Výlet na hory, který se měl uskutečnit dne 18.2.2023 byl zrušen z důvodu 

vysoké nemocnosti a vydání výstrahy ČHMÚ před velmi silným větrem. 

ZO projednalo uskutečnění, případný program a technické zajištění na nejbližších kulturních a 

sportovních akcích schválených na rok 2023. 

ZO projednalo návrh výboru pro záležitosti sociální a kulturní (dále také jen jako“kulturní výbor“), 

zakoupit vlastní skákací hrad. 

Stačil by hrad menších rozměrů, se skluzavkou, pro děti do cca 10 let. Rychlým průzkumem trhu 

(náhledem na internet) bylo nalezeno několik nabídek skákacích hradů o rozměrech cca  

4 x 5 m, 3 x 8 m aj. za prodejní ceny od 15 000,- do 22 000,- Kč. Hrad bychom použili na akce pořádané 

obcí, kromě Dne obce. Den obce je akce, které se účastní velké množství návštěvníků s dětmi a malý hrad 

by nestačil.  

ZO projednalo program na Pálení čarodějnic a stavění májky, Den dětí, možnosti kam na Výlet pro děti 

a program na Den obce. 
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Pálení čarodějnic a stavění májky - na tuto akci přichystá kulturní výbor pro děti několik soutěží. 

Spálíme čarodějnici a hasiči postaví májku. 

Den dětí a kácení májky  - ZO projednalo, návrh kulturního výboru zajistit pro velký úspěch v loňském 

roce, pro děti program s maskoty nebo klauny, skákací hrad a vození dětí na koních. 

Koně z Jezdeckého klubu Šance, Zátor objednáme na Den dětí, Den obce a Rozloučení s létem.  

Na Den obce se pokusíme, ve spolupráci s kulturním výborem zajistit kulturní či sportovní vystoupení a 

stánek se zmrzlinou. Zajistíme malování na obličej, skákací hrad pro malé děti, atrakci pro větší děti a 

dospělé návštěvníky akce a malování na obličej. K tanci a poslechu zajistíme kapelu a uspořádáme 

tombolu. 

Od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. objednáme dvě mobilní toalety v termínu  

od 22.6.2023 do 27.7.2023 za cenu 680,-Kč/ks/týden bez DPH.  

ZO projednali několik návrhů, kam pojedeme s dětmi na výlet. Návrhy ještě zvážíme a rozhodneme na 

zasedání ZO v březnu. 

Nejbližší akce pořádaná dobrovolnými hasiči ve spolupráci s obcí je 30. dubna 2023 Pálení čarodějnic a 

stavění májky. Harmonogram příprav upřesníme na zasedání 20.3.2023 popř. 24.4.2023. 
Návrh usnesení č. 5, bod č. 13:  
ZO schvaluje: 

- nákup skákacího hradu skluzavkou za cenu do 30 000,-Kč, 

- na Den dětí – objednat program s maskoty nebo klauny za cenu do 10 000,-Kč. 

- na Den obce objednat: - dvě malířky na malování na obličej za cenu 8 900,-Kč dle cenové    

                                           nabídky ze dne 16.2.2023 (příloha č. 20), 

                                        - k tanci a poslechu kapelu za cenu do 15 000,-Kč, 

                                        - skákací hrad a wipeout zametač od agentury GEMARE GROUP      

                                          s.r.o. za cenu 25 900,-Kč bez DPH tj. cca 31 339,- Kč vč. dopravy a         

                                          dozoru dle cenové nabídky ze dne 15.2.2023 (příloha č. 21), 

                                        - zajištění kulturního či sportovního vystoupení a stánku se       

                                          zmrzlinou. 

- objednat od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. dvě mobilní toalety v termínu  

  od 22.6.2023 do 27.7.2023 tj. na 5 týdnů za cenu 680,-Kč/ks/týden bez DPH. 

- objednat koně z Jezdeckého klubu Šance, Zátor, IČ 22719415 na vození dětí na Den dětí,  

  Den obce a Rozloučení s létem za cenu 550,-Kč/hodina za jednoho koně, vždy na 1 hodinu  

  od 17 do 18 hodin. 
 Hlasování: pro  – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

  
Zasedání ukončeno:     ve 20 :45 hodin   
  

 

V Býkově-Láryšově, dne 22.2.2023, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Vladislav Tomoszek                  .............……...……………...                                  

      

   Ing. Robert Kocuba                   ......………..……....…………  

                     

                                                               

 

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

     

        Zveřejněno OD :    24.2.2023  

            Zveřejněno DO :  


