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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. 34  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 21.3.2022 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 11.03.2022 do 21.03.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

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

3.   Majetek obce - žádost o odkoupení pozemku p.č. 1493         

4.   Vyřazení razítka obce 

5.   Kotlíkové dotace v MSK – 4. výzva - žádost o poskytnutí dotace 

                                                - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

6.   Žádost o poskytnutí daru – Český svaz včelařů                                                              
7.   Rozpočtové opatření 
8.   Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021  

9.   Různé + diskuze (kulturní akce 2022,……) 
    

Dne 14.3.2022 byla uzavřena smlouva s fyzickou osobou na finanční dar obci Býkov-Láryšov 
na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022. 

Dne 15.3.2022 byla na Úřad práce ČR, pracoviště Bruntál zaslána žádost o příspěvek na 
vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP. 
Starostka navrhla změnu a doplnění programu takto:  
Dar na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022 projednat jako 

bod programu č. 9, Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 
projednat jako bod č. 10 a Různé + diskuze jako bod č. 11.  
 

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 
bod č. 9   Dar na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022  

bod č. 10 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 

bod č. 11 Různé + diskuze 
Hlasování: pro - 7,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 34, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Č. Petříka 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. 
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3. Majetek obce – žádost o odkoupení pozemku p.č. 1493 

ZO projednalo žádost pana  (dále jen „žadatel“),  doručenou dne 10.2.2022 

(č.j. B-L128/2022) o odkoupení pozemku p. č. 1493, zahrada, o výměře 234 m2, k.ú. Býkov, 
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, jejíž přílohou je fotografie oploceného pozemku z roku 

2005 a letecký snímek z roku 1955 (příloha č. 3). 

Zdůvodnění žádosti: 
„Tento pozemek se nachází v oplocené části zahrady u domu Láryšov 123. V tomto stavu 

jsem nemovitosti v roce 2005 koupil a o odkoupení opakovaně žádám. Z veřejně dostupných 
leteckých snímků viz. Přílohy a emailu byl součastí zahrady u domu minimálně od roku 
1955.“ 

ZO znovu diskutovali o doporučení advokáta Mgr. Mariana Przybyly v souvislosti 

s posouzením a právním rozborem nájemních smluv pozemků v obci Býkov-Láryšov, o který 
pana Przybylu požádala starostka v roce 2021 a zastupitelé s ním již byli seznámeni. 
V tomto právním rozboru bylo mimo jiné doporučeno udělat důkladnou inventuru 
pronajatých pozemků v majetku obce a pečlivě zvážit, které obec nepotřebuje a ví, že nikdy 
potřebovat nebude. Samozřejmě s výjimkou pozemků, na kterých by se dalo stavět v krátkém 
či delším horizontu rodinné domy. Je třeba počítat se stále rostoucími cenami pozemků a 
zvýšeným zájmem o stavební pozemky. Není žádného ekonomického důvodu, aby takové 
pozemky byly prodávány jako pozemky nikoli stavební za podstatně nižší ceny, jen proto že 
budou prodávány místním občanům. To by bylo v rozporu s ustanovením zákona o obcích, 
zejména § 38 a dalších. 
Zastupitelka paní Zdeňka Matyáštíková upozornila na to, že pozemek je sice v oplocené části 
zahrady u domu č.p. 123 v Láryšově, ale historicky byl vždy majetkem obce a pouze se 
pronajímal. O této skutečnosti, týkající se pronájmu pozemku p.č. 1493, žadatel při koupi 
nemovitosti č.p. 123 věděl. 
Pozemek p.č. 1493 v Láryšově přímo sousedí s pozemkem p.č. 1491, trvalý travní porost,  
ve vlastnictví obce, na kterém má obec umístěno dětské hřiště a kontejnerové stání na nádoby 
na tříděný odpad. Není do budoucna vyloučeno, že tento pozemek bude obec potřebovat. 
ZO již několikrát zvažovalo vhodnost umístění kontejnerů na tříděný odpad v sousedství 
dětského hřiště a bezprostřední blízkosti silnice II/459.  
Žadatel dle náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemky p. č. 1040/2, 1040/4,1040/3 a st. 
119 o celkové výměře cca 2 350 m2, všechny v bezprostředním okolí stavby č. p. 123. 

Žadatel má tedy dostatek vlastních pozemků a stavba s  č. p. 123 v jeho vlastnictví není na 
vlastnictví pozemku p.č. 1493 existenčně závislá. 
V případě, že by se ZO chtělo prodat pozemek p.č. 1493, zahrada, o výměře 234 m2, k.ú. 
Býkov, musel by být tento záměr obce nejdříve zveřejněn na ÚD.  
Návrh usnesení č. 34, bod č. 3:  

ZO schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1493, zahrada, k.ú. Býkov, o výměře 234 m2.   
 Hlasování: pro – 0,     proti – 7,     zdržel se – 0, usnesení nebylo schváleno 
 

4. Vyřazení razítka obce 

Starostka seznámila ZO s obsahem Návrhu na vyřazení z evidence razítek obce Býkov-

Láryšov (příloha č. 4), jejichž soupis otisku je součástí tohoto návrhu. Jedná se o dva ks 
razítek, která jsou opotřebovaná a obsahují neplatné údaje.  
Návrh usnesení č. 34, bod č. 4:  
ZO vyřazuje z evidence razítek obce Býkov-Láryšov 2 ks razítek dle Návrhu na vyřazení  
(příloha č. 4). 

O vyřazení razítek z evidence obce Býkov-Láryšov bude sepsán Protokol o vyřazení. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

5. Kotlíkové dotace v MSK – 4. výzva 

ZO projednalo žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov v celkové výši 75 000,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021 – 2027 formou finančního příspěvku projektům s realizací 
v katastrálním území obce ve výši 7 500,-Kč na jeden úspěšný projekt (příloha č. 5).  
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Projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ bude podán po vyhlášení 
výzvy MŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 s cílem snížit emise 
z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajícího nevyhovujícího zdroje 

tepla za nový nízkoemisní zdroj. 
ZO projednalo znění veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov“ (příloha č. 6), mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) 
a Moravskoslezským krajem (jako příjemcem), jíž předmětem je závazek poskytovatele 
poskytnout příjemci dotaci ve výši 7 500,-Kč/dílčí projekt konečného uživatele, celkově však 
maximálně 75 000,-Kč.  
Dotace bude poskytnuta příjemci ve splátkách na základě výzvy k proplacení dotace, kterou 
bude příjemce poskytovateli předkládat vždy nejpozději k 31.7. nebo k 31.1., pokud bude 

konečnému uživateli vyplacena dotace na dílčí projekt. 
Příjemce předloží poskytovateli finanční vypořádání dotace nejpozději do 30.6.2026. 
Návrh usnesení č. 34, bod č. 5: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce Býkov-Láryšov 
ve výši 75 000,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2021 – 2027 formou finančního příspěvku projektům s realizací 
v katastrálním území obce ve výši 7 500,-Kč na jeden úspěšný projekt.  
Dotace bude poskytnuta příjemci ve splátkách na základě výzvy k proplacení dotace, kterou 
bude příjemce poskytovateli předkládat vždy nejpozději k 31.7. nebo k 31.1., pokud bude 

konečnému uživateli vyplacena dotace na dílčí projekt. 
ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Býkov-Láryšov“ mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) a 
Moravskoslezským krajem (jako příjemcem), účelově určenou na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. 
 Hlasování: pro -7,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
 

6. Žádost o poskytnutí daru  
ZO projednalo Žádost o poskytnutí daru Českého svazu včelařů, z. s. základní organizace 
Krnov, IČO 70854866 (příloha č. 7). Dle sdělení v žádosti pod ZO ČSV Krnov spadá náš 
katastr. Včelařům majícím svá včelstva v katastru naší obce poskytuje tento svaz organizačně 
technické zabezpečení. Pro veřejnost – zejména pro děti pořádají akce „Včelaříme 
s Medovníčkem“.  
Návrh usnesení č. 34, bod č. 6:    

ZO poskytuje dar Českému svazu včelařů, z. s. základní organizace Krnov, IČO 70854866 
ve výši 1 000,-Kč. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7. Rozpočtové opatření  
Starostka informovala ZO, že dne 24.2.2022 schválila svým Usnesením č. 5/2022 

Rozpočtové opatření č. 3/2022 (příloha č. 8). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 644 930,- Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 34, bod č. 7:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021 

Starostka seznámila ZO s výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021 (příloha č. 
9). 

Příjmy za odpady za rok 2021 v Kč 

Poplatky - hrazené občany 92 020 

Odměna EKO-KOM (plasty, papír, sklo, kovy) 43 433 
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Příjmy za kovy - sběrny 4 226 

Příjmy celkem 139 679 

  

Výdaje na odpady za rok 2021 v Kč 
 

Výdaje na směsný komunální odpad 111 762 

Výdaje na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) 36 530 

Výdaje na svoz a odstranění bioodpadu  54 014 

Výdaje na nebezpečný a objemný odpad 11 086 

Výdaje celkem 213 392 

Rozdíl v Kč - uhrazen v roce 2021 z rozpočtu obce 73 713 
 

 
 

                  Množství vyprodukovaných odpadů v roce 2021  

Pořad. 
číslo 

Název druhu odpadu 
Celkem        

tuny / rok 
2021 

1 Plasty 5,770 

2 Papír a lepenka 3,450 

3 Sklo 3,100 

4 Jedlý olej a tuk 0,202 

5 Biologicky rozložitelný odpad 35,040 

6 
Směsný komunální odpad - občané 35,640 

Směsný komunální odpad - obecní úřad 0,600 

7 Objemný odpad 2,000 

8 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
0,100 

9 Hliník 0,093 

10 Železo a ocel 0,628 

CELKEM: 86,623 

 

Tyto výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021 budou dle ust. § 60 odst. 4 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Návrh usnesení č. 33, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021. 
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
 

9. Dar na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022  

Starostka seznámila ZO s obsahem Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru obci 
Býkov-Láryšov (příloha č. 10). 

Smlouvy byla uzavřena s fyzickou osobou na finanční dar obci Býkov-Láryšov, ve výši 852,-
Kč účelově určený na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 

2022.  
Návrh usnesení č. 34, bod č. 9:    

ZO bere na vědomí obsah a uzavření Darovací smlouvy. 

ZO schvaluje přijetí finančního daru obci Býkov-Láryšov, ve výši 852,-Kč účelově určeného 

na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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10. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 

ZO projednalo zájem obce opět v roce 2022 zaměstnat dva pracovníky s příspěvkem ÚP. 

Dle informací ÚP stále nejsou informace, zda bude možné v roce 2022 získat příspěvek na 
vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP anebo z jiných projektů a zaměstnat pracovníky 
s příspěvkem na mzdu a za jakých podmínek. 
Dalším důležitým faktorem je skutečnost, zda budou v evidenci úřadu práce uchazeči, kteří 
budou vyhovovat podmínkám zaměstnání s příspěvkem na mzdu. 
Starostka informovala ZO, že již podala Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro jednoho 
pracovníka s předpokládaným datem vytvoření pracovního místa od 2.5.2022 do 30.4.2023. 
Návrh usnesení č. 34, bod č. 10 :  

ZO schvaluje podat žádost o příspěvek na zaměstnání pro 2 pracovníky podle podmínek ÚP.  
ZO bere na vědomí podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro 1 pracovníka 
s předpokládaným datem vytvoření pracovního místa od 2.5.2022 do 30.4.2023. 

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

11. Různé + diskuze 

Kulturní akce 

ZO projednalo uskutečnění, případný program a technické zajištění na nejbližších kulturních 
a sportovních akcích schválených na rok 2022. Současná situace v souvislosti se šířením 
nemoci COVID-19 je dobrá a umožňuje pořádání venkovních hromadných akcí. V případě 
zhoršení situace a vyhlášení opatření omezující nebo úplně zakazující pořádání hromadných 
akcí budeme reagovat případným zrušením nejbližších plánovaných akcí.  
ZO projednalo program na Den dětí, možnosti kam na Výlet pro děti a program na Den 
obce.  

Na Den dětí objednáme skákací hrad a program s maskoty od Agentury Marco Ostrava za 

cenu do 10 000,-Kč.  

Koně ze Stáje Láryšov objednáme na Den dětí, Den obce a Rozloučení s létem za cenu 

3 x 1 300,-Kč. 
Na Den obce objednáme program na celé odpoledne od Western clubu Black & Brown 

za cenu 15 000,-Kč + cestovné. Dále zajistíme skákací hrad pro děti, malování na obličej aj. 
atrakce pro návštěvníky akce.  K tanci a poslechu zajistíme Lovce Nedvědů za stejnou cenu 
jako v roce 2021 tj. 10 000,-Kč. Uspořádáme tombolu. 
Od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. objednáme dvě mobilní toalety v termínu  
od 23.6.2022 do 28.7.2022 za cenu 640,-Kč/ks/týden bez DPH. 

Kam pojedeme s dětmi na výlet, rozhodneme na zasedání ZO v dubnu. 

Nejbližší akce pořádaná dobrovolnými hasiči ve spolupráci s obcí je 30. dubna 2022 Pálení 
čarodějnic a stavění májky. Harmonogram příprav upřesníme na zasedání 25.4.2022. 
Návrh usnesení č. 34, bod č. 11:  
ZO schvaluje: 

-  na Den dětí zajištění skákacího hradu a programu s maskoty Agentury Marco Ostrava za   

  cenu do 10 000,-Kč.  
- koně ze Stáje Láryšov na vožení dětí na Den dětí, Den obce a Rozloučení s létem za cenu  
  3 x 1 300,-Kč. 
- zajištění programu na Den obce na celé odpoledne od Western clubu Black & Brown za    

  cenu 15 000,-Kč + cestovné. 
- k tanci a poslechu kapelu Lovci Nedvědů za stejnou cenu jako v roce 2021 tj. 10 000,-Kč. 
- zajištění dalších atrakcí na Den obce: malování na obličej, skákacího hradu, tomboly aj. 
- od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. objednání dvou mobilních toalet v termínu  
  od 23.6.2022 do 28.7.2022 za cenu 640,-Kč/ks/týden bez DPH. 
 Hlasování: pro  – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
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Zasedání ukončeno:      ve  20:05hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově, dne 21. 3. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

                                                               

 

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

           

 

     Zveřejněno OD :    24.03.2022    

             Zveřejněno DO : 


