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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. 21 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 22.2.2021 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 17
00 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  

od 12.2.2021 do 22.2.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

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

3.   Inventarizace 2020 

4.   Majetek obce – umístění stavby na obecním pozemku 

5.   Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství 
6.   Mikroregion Krnovsko - Smlouva o výpůjčce 2 ks velkoobjem. kontejnerů 

7.   SZIF – Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

8.   Spolupráce na projektu „Sociální automobil“ 

9.   VPP 2021  

10. Různé + diskuze (zpráva kontrolního výboru za IV. čtvrt. 2020, příprava kulturních   

      akcí, ……) 
ZO schvaluje program zasedání.  

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 21, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Č. Petříka, 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 2020  

Starostka seznámila ZO s průběhem a ukončením inventarizace za rok 2020, 
s Inventarizační zprávou o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020 a s Usnesením 
starostky č. 2/2021 ze dne 3.2.2021, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 2020. 
Návrh usnesení č. 21, bod č. 3:  
ZO bere na vědomí  informaci starostky o průběhu a ukončení inventarizace za rok 2020, 

Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020 (příloha č. 3) a 

Usnesení starostky č. 2/2021 ze dne 3.2.2021, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 
2020 (příloha č. 4). 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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4. Majetek obce – umístění stavby na obecním pozemku 

ZO projednalo oznámení a žádost pana , bytem . ,  
 (příloha č. 5), doručenou dne 3.2.2021 (č.j. B-L103/2021) o umístění stavby 

„Stavba samostatného hospodářského přístřešku“ na pozemku parc. č. 35/7, zahrada, k.ú. 
Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov, dle situačního nákresu, který je přílohou oznámení a 

žádosti (příloha č. 6). 

Na základě žádosti (včetně přiloženého situačního nákresu) Pana  doručené 
dne 15.6.2020 (č.j. B-L381/2020) o povolení umístění stavby „Kůlna+přístřešek“  
 na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, schválilo 

zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov na svém zasedání dne 10.8.2020, svým usnesením č. 16, 

bod č. 3, umístění stavby „Kůlna+přístřešek“ na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov, ve 
vlastnictví obce Býkov-Láryšov, a to za těchto podmínek: 

 

1) Uvedené rozměry stavby 5,6 m x 2,4 m jsou považovány za maximální a bude 

dodržena  uvedená vzdálenost od pozemku p.č. 1577 tj. 1,4 m. 
2) Na stavbu bude vydáno povolení nebo jiné opatření MěÚ Krnov, Odborem výstavby 

 

Záměr umístit stavbu „Kůlna+přístřešek“ na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také  
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 01.07.2020 do 19.07.2020 

 a to včetně situačního nákresu stavby. 

Ke zveřejněnému záměru nevznesl nikdo námitky nebo připomínky. 
V rámci probíhající obnovy katastrálního operátu novým mapováním byl pozemek p.č. 35/8 
sloučen se sousedním pozemkem p.č. 35/7, nově pod p.č. 35/7.   
Žadatel uvádí, že při zhotovení projektové dokumentace došlo pouze ke změně názvu stavby  
na „Stavba samostatného hospodářského přístřešku“. Maximální rozměry i umístění stavby  
schválené zastupitelstvem obce dne 10.8.2020 budou dodrženy (dle nákresu přiloženého  
k žádosti ze dne 15.6.2020). Taktéž provedení a využití stavby zůstává nezměněno. Stavba  

bude bez pevného základu, ze dřeva a bude sloužit pro úschovu nářadí a zahradních potřeb. 
Návrh usnesení č. 21, bod č. 4:  

Vzhledem k tomu, že nenastala žádná podstatná změna oproti původnímu záměru obce  

umístit stavbu na pozemku p.č. 35/8,  po obnově katastrálního operátu novým mapováním  
nově pod p.č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, který byl řádně  
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový  
přístup od 01.07.2020 do 19.07.2020 (včetně situačního nákresu stavby), provedení a využití  
stavby zůstává nezměněno a budou dodrženy původní podmínky schválení umístění stavby, 

ZO schvaluje umístit stavbu „Stavba samostatného hospodářského přístřešku“ na pozemku 
p.č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov dle situačního nákresu, který 
je součástí oznámení a žádost pana , bytem . ,  

(příloha č. 6), za stejných podmínek schválených zastupitelstvem obce Býkov-Láryšov  
na zasedání dne 10.8.2020, usnesením č. 16, bod č. 3 tj.: 

1) Rozměry stavby 5,6 m x 2,4 m jsou považovány za maximální a bude dodržena     
uvedená vzdálenost od pozemku p.č. 1577 tj. 1,4 m. 
2) Na stavbu bude vydáno povolení nebo jiné opatření MěÚ Krnov, Odborem výstavby 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 1 (Tomoszek), usnesení bylo schváleno 

 

5. Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství  
ZO projednalo metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra „Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství (příloha č. 7). 

ZO projednalo právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství (příloha č. 8). 
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Návrh usnesení č. 21, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra „Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství (příloha č. 7). 
ZO bere na vědomí právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství (příloha č. 8). 
ZO pověřuje starostku přípravou Obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6.   Mikroregion Krnovsko - Smlouva o výpůjčce 2 ks velkoobjem. kontejnerů 

ZO projednalo znění Smlouvy o výpůjčce (příloha č. 9) na bezplatné užívání 2 ks 

velkoobjemových kontejnerů KZVO, v.č. 79/2020 a 80/2020 barva RAL 6026, které DSO 

Mikroregion Krnovsko pořídil v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu 
Krnovsko“. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2026. 

Po uplynutí doby výpůjčky uzavřou smluvní strany darovací smlouvu podle ustanovení  
§ 2055 a násl. občanského zákovníku, na základě které DSO Mikroregion Krnovsko převede 
obci Býkov-Láryšov bezplatně vlastnické právo k předmětu výpůjčky tj. 2 ks 

velkoobjemových kontejnerů KZVO, v.č. 79/2020 a 80/2020 barva RAL 6026. 
Návrh usnesení č. 21, bod č. 6:   
ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce na bezplatné užívání 2 ks 

velkoobjemových kontejnerů KZVO, v.č. 79/2020 a 80/2020 barva RAL 6026 (příloha č. 9).  
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  

 

7. SZIF - Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

ZO projednalo znění Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (příloha 
č. 10) na projekt „Vybavení pro potřeby obce“, reg. číslo žádosti 
20/005/19210/780/107/002550. Celkové výdaje projektu činí 127 000,00 Kč, z toho celková 
výše přiznané dotace ve výši 80% činí 101 600,00 Kč. 
Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský a intervenční fond (dále jen SZIF). Předmětem 
žádosti o dotaci (příloha č. 11) je mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost 
tj. 20 ks pivních setů a ozvučovací technika.  
Návrh usnesení  č. 21, bod č. 7:    

ZO schvaluje znění a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

na projekt „Vybavení pro potřeby obce“, reg. číslo žádosti 20/005/19210/780/107/002550 

s celkovými výdaji projektu ve výši 127 000,00 Kč a přiznanou dotací 80% ve výši 
101 600,00 Kč. 
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8. Spolupráce na projektu „Sociální automobil“ 

Starostka informovala ZO o možnosti spolupráce na projektu „Sociální automobil“ pro Mš, 
Zš a Sš speciální – zařízení pro handicapované děti a mládež. Zakoupením reklamní plochy 
na automobilu Opel Vivaro můžeme pomoci Slezské diakonií Krnov usnadňovat náročné 
převozy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením. Svozy dětí jsou nabízeny 
rodičům žáků, kteří z osobních důvodů nemohou dopravit děti do školy a zpět domů. Místa 
kde se bude pohybovat školní auto jsou: Krnov, Linhartovy, Bruntál, Opava, Hošťálkovy a 
Město Albrechtice (příloha č. 12). Spolupráce by byla na pět let a zahrnovala by roční platbu 
za reklamní plochu (dle velikosti reklamy je odvozena výše platby) na vozidle Opel Vivaro a 
jednorázovou platbu za grafiku (zhotovení reklamy) ve výši 1 900,00 Kč bez DPH tj. cca 

2 300,00 Kč s DPH. 
Návrh usnesení  č. 21, bod č. 8:    

ZO schvaluje spolupráci na projektu „Sociální automobil“ pro Mš, Zš a Sš speciální – 

zařízení pro handicapované děti a mládež, zakoupením reklamní plochy na automobilu Opel 
Vivaro, který slouží na převozy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením. 
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Reklamní plochu zakoupíme na pět let ve výši 2 000,00 Kč/rok a jednorázovou platbou  
za grafický návrh ve výši 1 900,00 Kč bez DPH tj. cca 2 300,00 Kč s DPH. 
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

9. VPP 2021 

ZO projednalo zájem obce opět v roce 2021 zaměstnat pracovníky s příspěvkem ÚP. Dle 

informací ÚP máme možnost zaměstnat pracovníky s příspěvkem z více dotačních titulů. 
Návrh usnesení   č. 21, bod č. 9 :  

ZO schvaluje podat žádost o příspěvek na zaměstnání pro 1 pracovníka podle podmínek ÚP.  
Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

10. Různé + diskuze 

10.1 Zpráva kontrolního výboru za IV. čtvrtletí 2020 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 
výboru č. 3/2020 (příloha č. 13). 
Návrh usnesení č. 21, bod č. 10.1:  

ZO bere na vědomí Zápis kontrolního výboru č. 3/2020. 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

10.2 Příprava kulturních akcí 
ZO projednalo otázku přípravy kulturních akcí naplánovaných na rok 2021 vzhledem 
k vývoji současné epidemiologické situaci na území ČR.  
Návrh usnesení č. 21, bod č. 10.2:  

ZO schvaluje zatím počkat s objednávkami a přípravami kulturních akcí. 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

 

 Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      ve  19:15 hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 22.2.2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Čestmír Petřík                    .............……...……………...                                  

      

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

                     

  

 

 

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

 

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 24. 02. 2021  

Zveřejněno DO : 


