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Zápis a Usnesení č. 22 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 22.3.2021 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 6  členů ZO  

Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, Č. Petřík, Ing. V. Prusek, 

                        V. Tomoszek   

Omluveni:       M. Zvařičová 

 

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 12.3.2021 do 22.3.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Obecně závazná vyhláška – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

4.   Smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady 

      - změna rozsahu plnění 

5.   Smlouva o využití či odstranění odpadu - bioodpad 

6.   Svoz biodpadu 2 ks velkoobjem. kontejnerů – výběr dodavatele 

7.   Různé + diskuze 

 

ZO schvaluje program zasedání.  
Hlasování: pro - 6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 22, bod č. 1: 

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a V. Tomoszka 

                       - zapisovatelku: M. Nytrovou  
 Hlasování: pro - 6    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. Obecně závazná vyhláška – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Býkov-Láryšov č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství (příloha č. 3). 
Návrh usnesení č. 22, bod č. 3:  

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství (příloha č. 3). 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4. Smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady 

      - změna rozsahu plnění 

ZO projednalo nutnost změny rozsahu plnění Smlouvy o poskytování služeb při nakládání 

s odpady č. 20430034, uzavřené mezi Obcí Býkov-Láryšov (jako objednatelem) a firmou 

SMOLO Services s.r.o. (jako zhotovitelem) dne 19.5.2020 s účinností od 1.6.2020. Na 

základě §59 odst. 7 písm. a) zákona č.541/2020 Sb. o odpadech vydalo Ministerstvo životního 

prostředí prováděcí vyhlášku, která vymezuje minimální požadavky na rozsah a způsob 
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zajištění odděleného soustřeďování jednotlivých složek komunálních odpadů. Soustřeďování 

nebezpečných odpadů obec splní v souladu s vyhláškou určením místa, ve stanovených 

termínech, minimálně však dvakrát ročně.  

Odvoz nebezpečného odpadu jsme měli zajištěn pouze jednou ročně. 

Dle článku I. bod 2) výše uvedené smlouvy je konkrétní rozsah poskytovaných služeb, místo 

a doba jejich poskytnutí specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. Z tohoto důvodu dochází 

pouze ke změně Přílohy č. 1 předmětné smlouvy a to v bodu A Odvoz odpadu. V tomto bodu 

bude doplněna: - doprava dodávka za cenu 1 500,-Kč bez DPH (příloha č. 4). 

Na základě oznámení společnosti SMOLO CZ, s.r.o. proběhla fúze se společnostmi SMOLO 

Services s.r.o. a SMOLO Třinec s.r.o. (příloha č. 5). Právním nástupcem společnosti SMOLO 

Services s.r.o. a SMOLO Třinec s.r.o. je počínaje dnem 1.1.2021 společnost SMOLO CZ, 

s.r.o., IČO 25355996, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec. Realizovanou 

fúzí nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, jež mají 

trvat bez ohledu na shora popisované změny. 

Zákon č. 541/2020 o odpadech zvyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládky a to tak, že 

navyšuje poplatek za uložení odpadu kategorie „ostatní“ o 340,-Kč/tuna (příloha č. 6). 

Tyto dvě změny dle přílohy č. 5 a přílohy č. 6 jsou součástí změny dodatku č. 1 ke Smlouvě 

č. 20430034. 
Návrh usnesení č. 22, bod č. 4:  

ZO schvaluje změnu rozsahu plnění Smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady 

 č. 20430034, uzavřené mezi Obcí Býkov-Láryšov (jako objednatelem) a firmou SMOLO 

Services s.r.o. (jako zhotovitelem) dne 19.5.2020 s účinností od 1.6.2020 a to změnou Přílohy 

č. 1 předmětné smlouvy v bodu A Odvoz odpadu, v němž bude doplněna: 

- doprava dodávka za cenu 1 500,-Kč bez DPH (příloha č. 4).  

ZO bere na vědomí oznámení společnosti SMOLO CZ, s.r.o. o proběhlé fúzi se 

společnostmi SMOLO Services s.r.o. a SMOLO Třinec s.r.o. a právním nástupnictví 

společnosti SMOLO CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 

Třinec (příloha č. 5) a promítnutí této změny do Přílohy č. 1 Smlouvy č. 20430034. 

ZO schvaluje zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky a to tak, že se navyšuje 

poplatek za uložení odpadu kategorie „ostatní“ o 340,-Kč/tuna (příloha č. 6) a promítnutí této 

změny do Přílohy č. 1 Smlouvy č. 20430034. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5. Smlouva o využití či odstranění odpadu - bioodpad 

ZO projednalo návrh Smlouvy o využití či odstranění odpadu č. 1091087558 (příloha č. 7) 

obce Býkov-Láryšov (jako objednatele) s firmou Marius Pedersen a.s. (jako zhotovitelem). 

Biologický odpad bude při převzetí na skládku v Holasovicích podroben vizuální kontrole 

zhotovitelem způsobem popsaným v článku V. návrhu předmětné smlouvy. Na základě 

kontroly bude určen druh odpadu, buďto 200201 Biologicky rozložitelný odpad, který je 

určen k dalšímu využití za cenu 700,-Kč/tuna bez DPH, nebo druh odpadu 200203 Jiný 

biologicky nerozložitelný odpad, který bude uložen na skládku za cenu 1 610,-Kč/tuna  

bez DPH. 
Návrh usnesení č. 22, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí způsob kontroly biologický rozložitelného odpadu při převzetí  

na skládku, způsobem popsaným v článku V. návrhu Smlouvy o využití či odstranění odpadu 

č. 1091087558 (příloha č. 7), následné určení druhu odpadu, využití či odstranění 

biologických odpadů a ceny za jednotlivé druhy odpadů uvedené v příloze č. 1 předmětné 

smlouvy (příloha č. 8).  

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o využití či odstranění odpadu č. 1091087558 

(příloha č. 7) včetně přílohy č. 1 (příloha č. 8). 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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6.   Svoz biodpadu 2 ks velkoobjem. kontejnerů – výběr dodavatele  

ZO projednalo cenové nabídky na svoz bioodpadu a to 2 ks velkoobjemových kontejnerů 

KZVO, v.č. 79/2020 a 80/2020 obce Býkov-Láryšov. 

Oslovená firma Marius Pedersen a.s., Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín zaslala cenovou 

nabídku na 4 032,-Kč/jeden odvoz kontejneru bez DPH (vč. manipulace s kontejnerem)  

tj. cca 4 879,-Kč s DPH. Časový limit vývozu po telefonickém nahlášení potřeby vývozu 

firma Marius Pedersen a.s. neuvedla (příloha č. 9). 

Druhá cenová nabídka od firmy Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, činí 

1 383,-Kč bez DPH/za vývoz 1 ks kontejneru na skládku vč. manipulace s kontejnerem  

tj. cca 1 674,-Kč s DPH. Časový limit je do jednoho dne od nahlášení požadavku 

(příloha č. 10). 

Třetí cenovou nabídku doručila firma Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11,  

794 01 Krnov. Cena vývozu jednoho kontejneru této firmy činí 1 400,-Kč bez DPH  

tj. 1 694,-Kč s DPH. Časový limit vývozu kontejneru je taktéž jeden den dopředu  

(příloha č. 11). 
Návrh usnesení č. 22, bod č. 6:   
ZO schvaluje uzavření smlouvy na svoz bioodpadu 2 ks velkoobjemových kontejnerů firmou 

Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, za podmínek dle cenové nabídky ze dne 

17.3.2021 (příloha č. 10).  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  
 

10. Různé + diskuze 
 

 Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:05 hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 22.3.2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

   Vladislav Tomoszek                ......………..……....…………  

                     

  

 

 

 

 

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

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 24. 03. 2021  

Zveřejněno DO : 


