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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. 12 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 24.2.2020 v 17,°°hod. 

Přítomni: 7 členů ZO  

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

V. Tomoszek, Ing. V. Prusek 

Omluveni:        

    

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 14.2.2020 do 24.2.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

Program: 

1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Inventarizace 2019       

4.   Majetek obce - pozemky - zřízení věcného břemene – služebnosti 

                                               - nájem pozemku 

                             - nákup skříní            

5.   Žádost MAS Rozvoj Krnovska 

6.   Kotlíková dotace – 2. výzva (smlouva, proplacení) 

7.   VPP 2020 

8.   Kulturní a sportovní akce  

                       Pronájem mobilních WC 

                       Výlet pro děti – autobus, vstupné 

                       Den obce – program, kapela   

9. Různé + diskuze  

 

ZO schvaluje program zasedání.  

Hlasování: pro -7,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 12, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a Ing. V. Pruska, 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.   Inventarizace 2019 

Starostka seznámila ZO s průběhem a ukončením inventarizace za rok 2019, 

s Inventarizační zprávou o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019 a s Usnesením 

starostky č. 2/2020 ze dne 7.2.2020, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 2019. 

Zastupitelé projednali využití majetku, který inventarizační komise předložila zastupitelstvu 

obce ke zvážení jeho dalšího využití.  



 2  

 

 
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 3 :  

ZO bere na vědomí  informaci starostky o průběhu a ukončení inventarizace za rok 2019, 

Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019 (příloha č. 3) a 

Usnesení starostky č. 2/2020 ze dne 7.2.2020, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 

2019 (příloha č. 4). 

ZO schvaluje další ne/využití majetku (příloha č. 5), s ohledem na jeho stáří, opotřebení, 

protokolu o neopravitelnosti a protokolu o revizi. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4.   Majetek 

 

4/1.  Pozemky 

Zřízení věcného břemene 

Starostka seznámila ZO s obsahem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IV-12-8014779/VB/3 k pozemku p.č. 1618, kterou podepsala dne  14.2.2020, včetně 

geometrického plánu č. 412-403/2019 a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí,  

ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 6).  

ZO již na svém zasedání dne 28.1.2019, svým usnesením č. 3, bod č.5/1 schválilo omezení 

vlastnického práva a zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1618 a Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu. 

Starostka seznámila ZO s usnesením starostky č. 3/2020, kterým schvaluje zřízení věcného 

břemene – služebnosti (příloha č. 7). 

Nájem pozemku s předkupním právem 

ZO neschválilo na svém zasedání dne 16.12.2019 prodej části pozemku p.č. 1581/3, 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. 1581/3, o výměře 450 m
2
, v k.ú. Býkov pronajmout 

s předkupním právem. Pachtovní smlouva č. 1/2018 byla ukončena dohodou k 31.1.2020. 

Záměr pronajmout s předkupním právem část pozemku p.č. 1581/3, trvalý travní porost, o 

výměře 450 m
2
, v k.ú. Býkov, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v 

elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 03.02.2020 do 20.02.2020 (příloha č. 8). 

Dne 05.02.2020 byla doručena panem Přemyslem Wolfem žádost o pronájem s předkupním 

právem části pozemku p.č. 1581/3 o výměře 450m
2
 č.j. B-L082/2020 (příloha č. 9). 

Pozemek p.č. 1581/3 je v nové mapě k pronájmům a prodejům pozemků v majetku obce, 

kterou ZO schválilo svým usnesením č. 8/ bod č. 3/5 ze dne 16.9.2019, uveden jako pozemek, 

který lze pronajmout.   

ZO projednalo postup při schvalování zřízení předkupního práva a věcného břemene 

k pozemkům ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. ZO se dohodli, že o zřízení předkupního 

práva a věcného břemene bude vždy rozhodovat zastupitelstvo obce a to po posouzení 

jednotlivých žádostí.  

ZO projednalo zřízení předkupního práva ve prospěch pana Přemysla Wolfa k části pozemku 

p.č. 1581/3 o výměře 450m
2.
 

Návrh usnesení   č. 12, bod č. 4/1:   

ZO bere na vědomí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IV-12-8014779/VB/3 k pozemku p.č. 1618, včetně geometrického plánu č. 412-403/2019 a 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.  

(příloha č. 6).  

ZO si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o zřízení předkupního práva k pozemkům  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov a zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

obce Býkov-Láryšov. 

ZO zřizuje předkupní právo k části pozemku p.č. 1581/3, trvalý travní porost,  

o výměře 450 m
2
, v k.ú. Býkov panu Přemyslu Wolfovi (příloha č. 8).  

 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, ,      usnesení bylo schváleno  
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4/2.  Nákup skříní  

ZO projednalo nutnost pořízení uzamykatelných skříní do kanceláře starostky a účetní obce, 

s ohledem na Nařízení EU GDPR, již na svém zasedání v prosinci 2018 s tím, že skříně budou 

pořízeny během roku 2019. Skříně ještě pořízeny nebyly a při každé kontrole našeho 

pověřence GDPR jsme upozorněni na nutnost pořízení uzamykatelných skříní. Po zvážení 

velikosti a počtu těchto skříní byla provedena kalkulace dle katalogu společnosti B2B partner, 

Plzeňská 3070, Ostrava-Zábřeh, která činí cca 28 600,-Kč vč. DPH bez montáže a zámků 

(příloha č. 10). Pořízení zámků a jejich montáž by stála cca 2 000,-Kč. Dále byl zaslán 

požadavek na cenovou nabídku panu Tomáši Sidopulosovi, INSIDO, Brantice 176, jehož 

cenová nabídka činí 42 175,-Kč vč. DPH, bez montáže a dopravy (příloha č. 11). Zajistíme 

ještě alespoň jednu cenovou nabídku.  
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 4/2 :   

ZO schvaluje pořízení uzamykatelných skříní do kanceláře starostky a účetní obce v celkové 

výši maximálně 35 000,-Kč. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno   

 

5.   Žádost MAS Rozvoj Krnovska  

ZO projednalo žádost Místní akční skupiny (MAS) Rozvoj Krnovska o projednání zařazení 

obce Býkov-Láryšov do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska (příloha č. 12). 

Zařazení území naší obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska souvisí s přípravou  

na nové programové období 2021-2027. Souhlas vydáváme k tomu, aby obec nebo všechny 

fyzické a právnické podnikající osoby z území obce mohly využívat čerpání dotací EU 

určených pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 

S udělením souhlasu nesouvisí žádné další povinnosti naší obce. 
Návrh usnesení   č. 12,  bod č. 5 :  

ZO schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období 

2021 – 2027. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

6. Kotlíkové dotace – 2. výzva  

ZO projednalo žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč  

z rozpočtu obce Býkov-Láryšov účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 uhrazených  

MS krajem konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území 

poskytovatele tj naší obce. 

ZO projednalo znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-Láryšov“  

mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) a Moravskoslezským 

krajem (jako příjemcem).  

Návrh usnesení č. 12, bod č. 6: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč  účelově určenou na spolufinancování 

projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva“ realizovaného příjemcem v 

rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a 

uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-Láryšov“ mezi obcí Býkov-

Láryšov a Moravskoslezským krajem (příloha č. 13). 
Hlasování: pro -7,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.  VPP 2020 

ZO projednalo již na svém zasedání dne 27.1.2020 zájem obce opět v roce 2020 zaměstnat 

pracovníky s příspěvkem ÚP. Dle informací ÚP prezentovaných na schůzce dne 11.2.2020  

na ÚP v Krnově máme možnost zaměstnat pracovníky s příspěvkem z více dotačních titulů. 
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 7 :  

ZO schvaluje podat žádost o příspěvek na zaměstnání pro 2 pracovníky podle podmínek ÚP.  
Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
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8.  Kulturní a sportovní akce  

 

8/1. Pronájem mobilních WC 

ZO projednalo, zda i v letošním roce umístíme dvě mobilních WC na hřišti v Býkově  

po dobu konání největších akcí od 29.5.2020 do 27.7.2020 tj. 8,5 týdne. Na hřišti nemáme 

sociální zařízení a na obecních akcích v období od jara do podzimu využíváme pouze dřevěné 

zahradní WC tzv. latríny a i ty jsou již staré a ve špatném stavu. V loňském roce se nám 

zapůjčení dvou mobilních WC osvědčilo. Cenová nabídka firmy TOI TOI, sanitární systémy, 

s.r.o. na dlouhodobý nájem mobilních toalet činí 1 200,-Kč bez DPH/týden včetně servisu 1 x 

týdně (příloha č. 14).Cenová nabídka na pronájem WC firmy WECKO sanitární technika 

s.r.o. činí 100,-Kč/den/ 1 ks WC bez DPH, včetně servisu 1 x v týdnu (příloha č. 15).  

A nabídka firmy Sebak s.r.o. na pronájem 2 ks mobilních WC se servisem 1 x týdně činí  

1 200,-Kč/týden bez DPH (příloha č. 16). 

Cenová nabídka firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. je ve stejné výši jako nabídka firmy 

Sebak s.r.o.. S firmou TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. jsme již spolupracovali a spolupráce 

se osvědčila. 
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 8/1: 

ZO schvaluje objednat pronájem dvou mobilních WC, včetně servisu, na období  

od 29.5.2020 do 27.7.2020 tj. 8,5 týdne za cenu 600,-Kč bez DPH/1 ks/ 1 týden tj. cca 726,-

Kč s DPH od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o..  

ZO schvaluje zhotovení jednoho dřevěného zahradního WC za cenu do 7 000,-Kč. 
Hlasování: pro – 7    proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8/2. Výlet pro děti 

Starostka informovala ZO o návrhu uskutečnit výlet pro děti do největšího zábavného parku  

v Polsku Energylandia, který je od nás vzdálen okolo 200 km, tj. cca 2,5 – 3 hodiny jízdy  

autobusem. Pro všechny děti by bylo nutné vyřídit cestovní doklady.  

ZO projednali podmínky pro účastníky výletu – věk dětí, počet dospělých osob jako  

doprovod a úhradu dopravy a vstupného z obecního rozpočtu. Vstupné v případě skupiny  

osob činí, dle aktuálního ceníku zveřejněného na webu zábavného parku (platného do 26.  

června 2020), pro děti do tří let 1,- Zl., pro děti do 140 cm výšky 74,- Zl. a pro ostatní osoby  

119,- Zl. 

Bylo osloveno pět dopravců z našeho okolí, o nichž víme, že vlastní autobus. Firma Autobusy  

Martikán z Opavy, s nímž jsme už v minulosti spolupracovali, k dnešnímu dni neví, zda bude  

mít 4.7.2020 volný autobus, cenovou nabídku zašle do konce tohoto týdne.  CK Tihelka z  

Krnova nám na žádost o cenovou nabídku ze dne 6.2.2020 do dnešního dne neodpověděla.  

Firma Euroexpres ze Zlína nemá 4.7.2020 volný autobus v Opavě, ale pouze ve Zlíně (příloha  

č. 17). Firma TQM z Opavy nejezdí zahraniční přepravy kromě Slovenska (příloha č. 18).  

Firma Autobusy Jelínek z Bruntálu, nám nabídla dopravu do Energylandie a zpět za 18 000,- 

Kč autobusem s klimatizací (příloha č. 19). 
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 8/2: 

ZO schvaluje uskutečnit výlet pro děti do zábavného parku Energylandia, Zator,  v Polsku. 

ZO schvaluje uhradit z rozpočtu obce dopravu autobusem na Výlet do Energylandie, Polsko  

konaného dne 4.7.2020 všem účastníkům výletu. 

ZO schvaluje objednat dopravu na Výlet pro děti u firmy Autobusy Jelínek z Bruntálu nebo  

Autobusy Martikán z Opavy za cenu max. 18 000,-Kč s ohledem na vybavenost autobusu.  

ZO schvaluje zaplacení vstupného do zábavného parku pro všechny děti od 2 do 15 let a  

všechny osoby od 15 let zaplatí příspěvek na vstupné ve výši 700,-Kč. 
Hlasování: pro – 7    proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8/3. Den obce – Dosídlení 

ZO projednali sestavení programu na letošní Den obce – využijeme nabídky Western clubu  

Black & Brown (příloha č. 20), objednáme kapelu, skákací hrad pro děti, dvě vozítka  

Segway, malování na obličej, jízdu na koni a uspořádání tomboly. 

S Western clubem Black & Brown dohodneme program od 16 hodin. Skákací hrad a segway  
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od 15 do 19 hodin. Malování na obličej od 15 hodin, čas bude podle množství a zájmu  

dětí dohodnut na místě. Objednání kapely Lovci Nedvědů za cenu 10 000,-Kč od 17 – 24  

hodin. Jízda na koni na 1 hodinu cca od 17 do 18 hodin. Nakoupení výher do tomboly (hlavní  

výhra 3 x vyhlídkový let). 
Návrh usnesení   č. 12, bod č. 8/3: 

ZO schvaluje zajištění programu na Den obce – Dosídlení: 

Program Western clubu Black & Brown od 16 hodin za cenu do 20 000,-Kč.  

Kapela Lovci Nedvědů od 17 do 24 hodin za cenu 10 000,-Kč. 

Skákací hrad pro děti a dvě vozítka Segway od 15 do 19 hodin za cenu do 30 000,-Kč. 

Malování na obličej od 15 hodin, čas bude podle množství a zájmu dětí dohodnut na místě, 

za cenu do 650,-Kč/1 hodina. 

Jízdu na koni od 17 do 18 hodin za cenu 1 100,-Kč. 

Nakoupení výher do tomboly za částku do 10 000,-Kč včetně třech vyhlídkových letů 

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

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:20   hodin      

 

V Býkově-Láryšově,  dne 24. 2. 2020,  zapsala Marcela Nytrová      

  

 

Ověřovatelé zápisu:       Zdeňka Matyáštíková         ............……...……………...                                  

      

    Ing. Václav Prusek            .....………..……....…………  

                      

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

   Zveřejněno OD : 27.2.2020  

Zveřejněno DO :   


