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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. 35  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 25.4.2022 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 14.04.2022 do 25.04.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

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

3.   Majetek obce - stavba „Revitalizace Hájnický potok“ souhlas: 
                                       - se stavbou 

                                       - s dočasným užíváním a vstupem na pozemky 

                                       - s kácením souvislého porostu tj. křovin a       
                                         zapojených dřevin průměru kmene do 100 mm 

4.  Dotace z rozpočtu MSK – „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

      - přijetí dotace 

      - smlouva o poskytnutí dotace  
5.   Veřejná zakázka MR „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“        
        - výsledek zadávacího řízení   
        - smlouva o dílo 

6.   Volby do zastupitelstva obce 2022 

7.   Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 
8.   Rozpočtové opatření  
9.   Mikroregion – rozpočtové opatření 
10. Bezpečnost dopravy v Láryšově  
11. Různé + diskuze  

      (zápisy výborů za 1. čtvr. 2022, nejbližší kulturní akce, …)  
Starostka navrhla doplnění programu o dva body: 

Dne 20.4.2022 byla obci doručena informace z Krajského úřadu MSK o příspěvku dle zákona 
č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 a téhož dne byly tyto finanční 
prostředky připsány na účet obce. 
Dne 21.4.2022 byla starostka informována Úřadem práce ČR, pracoviště Bruntál, že na rok 
2022 nejsou finanční prostředky na příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP. 
 

Navržená změna pořadí a doplnění programu: 
11. Příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 

12. Zaměstnání pracovníků na údržbu obce v roce 2022 

13. Různé + diskuze (zápisy výborů za 1. čtvr. 2022, nejbližší kulturní akce, …)  
ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 
bod č. 11 Příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 
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bod č. 12 Zaměstnání pracovníků na údržbu obce v roce 2022 

bod č. 13 Různé + diskuze (zápisy výborů za 1. čtvr. 2022, nejbližší kulturní akce, …) 
ZO schvaluje program zasedání. 

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 35, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou, M. Zvařičovou 

                       - 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. Majetek obce – stavba „Revitalizace Hájnický potok“ souhlas: 

    - se stavbou 

    - s dočasným užíváním a vstupem na pozemky 

    - s kácením souvislého porostu tj. křovin a zapojených dřevin průměru kmene  
      do 100 mm 

ZO projednalo žádost společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. o souhlas se stavbou, 

dočasným užíváním a vstupem na pozemek, ze dne 17.3.2022, vedenou pod č.j. B-L252/2022, 

ke stavbě s názvem Revitalizace Hájnický potok. Přílohou této žádosti je projektová 
dokumentace (dále jen „PD“), plná moc, situace pro potvrzení souhlasu a formulář souhlasu 
k potvrzení 2x (příloha č. 3). 

ZO schválilo na svém zasedání dne 21.2.2022 majetkoprávní vypořádání pro realizaci stavby 
„Revitalizace Hájnický potok“, formou směny pozemků s Českou republikou, s právem 
hospodařit pro Lesy České republiky. 
Výměry pro směnu pozemků byly schváleny stejné, tedy 730 m2 pro obě strany. 
Následně došlo k úpravě projektové dokumentace a výměry pro směnu pozemků se změnily. 
Skutečné výměry pro směnu pozemků potřebných k realizaci stavby budou stanoveny 

geometrickým plánem a následně znovu zveřejněny a projednány zastupitelstvem. 
Zastupitelé se seznámili s PD a ostatními přílohami žádosti. Dále se zastupitelé při své 
pracovní schůzce dne 11.4.2022 přímo v terénu na místě v Láryšově seznámili se skutečným 
stavem předmětné části Hájnického potoku a stavem souvislého porostu v jeho okolí.   

  Záměr udělit souhlas: 
 se stavbou „Revitalizace Hájnický potok“, 
 s dočasným užíváním a vstupem na pozemky,  
 s kácením souvislého porostu tj. křovin a zapojených dřevin průměru kmene do 100 mm,  

na  pozemcích p.č. 1489, 1490, 1492, 1495, 1503, 1505, 1507, zapsaných na listu vlastnictví  
č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, byl zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 07.04.2022 do 25.04.2022 

(příloha č. 4). 

Identifikace dotčených pozemků: 
Parcelní 

číslo 

Druh pozemku Výměra 
pozemku (m2) 

Dočasný zábor  
(m2)  

Plocha kácení 
(m2) 

1489 ostatní plocha 655 50 50 

1490 ostatní plocha 3 256 325 325 

1492 ostatní plocha 1 159 520 520 

1495 ostatní plocha 945 945 200 

1503 ostatní plocha 528 528 0 

1505 ostatní plocha 4 634 2 055 2 366 

1507 ostatní plocha 16 225 3 487 3 938 
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V rámci stavby „Revitalizace Hájnický potok“ je navrženo odstranění nevhodného opevnění 
z koryta vodního toku a revitalizace předmětného úseku dle projektové dokumentace. 
V rámci tohoto souhlasu obec jako vlastník pozemků souhlasí s tím, aby investor, pracovníci 
provádějící stavební práce, projektanti stavby a geodeti mohli na část pozemku, uvedeného 
výše v tabulce vstupovat, vjíždět a provádět potřebné práce dle projektové dokumentace. 
V rámci tohoto souhlasu dále vlastník pozemku souhlasí s tím, aby bylo na výše uvedených 
pozemcích nebo jejich částech, provedeno kácení křovin a zapojených dřevin průměru kmene 
do 100 mm, včetně odstranění kořenů. Větší dřeviny i vzrostlé vrby (v souladu s biologickým 
průzkumem) nebudou káceny. Budou zachovány a v době realizace stavby chráněny proti 
poškození. 
Předpokládaný termín (současný předpoklad) realizace stavby: 2023 – 2024. 

Doba realizace stavebních prací v celém úseku stavby je odhadována na 12 měsíců. Úprava 
koryta bude prováděna postupně po ucelených celcích, v nichž budou stavební práce ukončovány 
a dočasně užívané pozemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předávány zpět 
vlastníkovi. 
Návrh usnesení č. 35, bod č. 3:  

ZO souhlasí se stavbou „Revitalizace Hájnický potok“ dle předložené projektové 
dokumentace. 

ZO souhlasí s bezplatným dočasným užíváním a vstupem na pozemky tj. s tím, aby investor, 
pracovníci provádějící stavební práce, projektanti stavby a geodeti mohli na pozemky nebo 

části pozemků, uvedených výše v tabulce jako „dočasný zábor“, vstupovat, vjíždět a provádět 
potřebné práce související se stavbou „Revitalizace Hájnický potok“ dle projektové 
dokumentace za těchto podmínek: 
- dočasně užívané pozemky, na nichž budou stavební práce ukončovány, budou uvedeny  
  do původního stavu a protokolárně předávány zpět vlastníkovi, mimo přístupu č. 1 na pozemku   

  p.č. 1495 

- u přístupu č. 1 na pozemku p.č. 1495 bude zajištěno: 
  a) geodetické zaměření tohoto pozemku na náklady investora stavby, 

  b) přemístění obecní vývěsky na náklady investora stavby, 

  c) zachování autobusové zastávky, 

  d) sanace a stabilizace podloží pro zatížení při průjezd vozidel stavby a to v části pozemku,   
      která je trvale podmočena,     
  e) jako materiál na vybudování přístupu č. 1 bude použita štěrkodrť nebo asfaltový recyklát,   
      který bude uložen na geotextilii, 

  f) po ukončení stavby nebude vybudovaný přístup č. 1 likvidován, bude opraven a bezplatně   
      ponechán na pozemku p.č. 1495 pro potřebu obce a správce toku jako přístup na pozemky  
      vodního toku a jeho okolí. 
ZO souhlasí s kácení křovin a zapojených dřevin průměru kmene do 100 mm, včetně 
odstranění kořenů, na pozemcích ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov uvedených výše 
v tabulce, v rozsahu uvedeném v této tabulce jako „plocha kácení“ za podmínky, že větší 
dřeviny i vzrostlé vrby budou zachovány a v době realizace stavby chráněny proti poškození. 
  Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

4.  Dotace z rozpočtu MSK – „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

      - přijetí dotace 

      - smlouva o poskytnutí dotace  
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 7. zasedání dne 16. 3. 2022 usnesením číslo 7/650 

rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ v dotačním 
titulu 1 na projekt obce Býkov-Láryšov „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ v maximální 
výši 23,81% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně ve výši 
400 000,-Kč.  
ZO projednalo znění veřejnoprávní SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje (příloha č. 5). Moravskoslezský kraj (jako poskytovatel) poskytne  
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obci Býkov-Láryšov (jako příjemci) investiční dotaci v maximální výši 23,81% celkových 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a 

střechy OÚ“ z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2022“, maximálně však ve výši 400 000,--Kč.  
 
Návrh usnesení  č. 35, bod č. 4:    
ZO schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na projekt 

obce Býkov-Láryšov „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ v maximální výši 23,81 % 

celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však 
ve výši 400 000,- Kč. 
ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt obce Býkov-Láryšov „Stavební úpravy krovu a střechy 
OÚ“ v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2022“  

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

5.   Veřejná zakázka MR „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“        
        - výsledek zadávacího řízení   
        - smlouva o dílo 

 ZO projednalo výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební 
úpravy krovu a střechy OÚ“ ze dne 25.4.2021 spolufinancované z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2022“ (příloha č. 6 - Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek).   
 

Výpis z protokolu o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek: 
Jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) bylo 
zahájeno dne 20.4.2022 ve 13:30 hod. 

Jednání komise se zúčastnili tito zadavatelem jmenovaní členové: 
01. Vladislav Tomoszek 

02. Ing. Ivana Jurečková 

03. Marcela Nytrová 

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídky byly zadavateli doručeny nabídky těchto účastníků 
(pořadí podle doručení): 
1) Marián Polka, Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov, IČO 73167797 

2) H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 25835661 

3) Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ 29445671 

4) AF Stav Krnov s.r.o.,Čsl. Armády 835/36, 794 01 Krnov, IČ 05091632 
 

Nabídka č. 1 firmy Marián Polka, Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov, IČO 73167797 není 
z hlediska požadovaného obsahu úplná. 
Kvalifikace není splněna v požadovaném rozsahu, účastník bude vyzván k doplnění ke dni 
25.4.2022 do 15:00 hod. 

Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele a bude hodnocena, protože se zadavatel 
domnívá, že doplnění nabídky o kvalifikaci do daného data nebude pro účastníka problém. 
Jednání komise pro otevírání obálek bylo ukončeno dne 20.4.2022 v 14:00 hod.      
 

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 

Nabídka žádného účastníka nebyla vyloučena.   
 

Popis hodnocení nabídek  
Zadavatel seřadí nabídkové ceny dle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.  
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01 Marián Polka 

Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov 
 1 697 703, 50 Kč 

02 H&B delta, s.r.o. 

Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
 2 506 000,- Kč 

03 Agist s.r.o. 

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov 
1 994 884,- Kč  

04 AF Stav Krnov s.r.o. 

ČSL. Armády 835/36, 794 01 Krnov  1 712 716,70 Kč 

 

Komise provedla posouzení nabídky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a 
zkonstatovala, že nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.   

 

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek včetně odůvodnění 
 

pořadí Označení/identifikace účastníka zadávacího řízení 

1. Marián Polka 

Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov 

2. AF Stav Krnov s.r.o. 

ČSL. Armády 835/36, 794 01 Krnov  
3. Agist s.r.o. 

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov 

4. H&B delta, s.r.o. 

Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

 

Tímto zadavatel přerušuje jednání o výběru nejvhodnější nabídky do 25.4.2022 do 15.10 hod. 
Zadavatel provede kontrolu doplněných kvalifikačních předpokladů. 
 

Dne 25.4.2022 v 15.10 hod. provedl zadavatel kontrolu doplněných podkladů kvalifikace  
u účastníka Mariána Polky, který byl k tomu vyzván a konstatuje, že nyní je kvalifikace 
splněna a nabídka je úplná. Nyní je možné přistoupit k potvrzení výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 

Odůvodnění stanovení nejúspěšnější nabídky 

Nabídka číslo 1. účastníka zadávacího řízení Marián Polka splnila požadavky zadavatele.   
Nabídka tohoto účastníka má nejnižší nabídkovou cenu při splnění všech podmínek 
zadavatele. 

ZO projednalo znění Návrhu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby: 
                        Stavební úpravy krovu a střechy OÚ (příloha č. 7). 
Návrh usnesení č. 35, bod č. 5:    

ZO rozhodlo o přidělení zakázky „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ účastníku 

zadávacího řízení Mariánu Polkovi, Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov, IČO 73167797, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, za celkovou nabídkovou cenu 
1 697 703,50 Kč bez DPH tj. 2 054 221,40 Kč vč. DPH. 
Nabídka tohoto účastníka má nejnižší nabídkovou cenu při splnění podmínek zadavatele. 
ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavby Stavební úpravy krovu 
a střechy OÚ s firmou Mariána Polky, Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov, IČO 73167797.  
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

6.   Volby do zastupitelstva obce 2022  

ZO projednalo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026. Bylo navrženo 
pětičlenné zastupitelstvo. 
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Návrh usnesení č. 35, bod č. 6:    

ZO schvaluje pětičlenné zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov pro volební období  
2022-2026.  
 Hlasování: pro -7,    proti – 0,     zdržel se – 0,  usnesení bylo schváleno 

 

7.   Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.  

ZO projednalo žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. ve výši 2 000,-Kč, 
doručenou dne 17.3.2022 pod č.j. B-L216/2022 (příloha č. 8). 
Návrh usnesení   č. 35, bod č. 7:   

ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí, z.s. na provoz dětské krizové linky ve výši 2 000,-Kč. 
 Hlasování: pro –0,     proti – 6,     zdržel se – 1 (V. Tomoszek),     usnesení nebylo schváleno
  

8. Rozpočtové opatření  
Starostka informovala ZO, že dne 22.3.2022 schválila svým Usnesením č. 6/2022 

Rozpočtové opatření č. 4/2022 (příloha č. 9). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 146 890,- Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 28.3.2022 schválila svým Usnesením č. 7/2022 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 (příloha č. 10). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 1 000,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se 
změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 20.4.2022 schválila svým Usnesením č. 8/2022 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 (příloha č. 11). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 10 754,54 Kč. Starostka seznámila 
zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 35, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022, Rozpočtové opatření č. 5/2022 a 

Rozpočtové opatření č. 6/2022. 
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

9. Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 1/2022 (příloha č. 12). 
Návrh usnesení  č. 35, bod č. 9:    

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 1/2022.  
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

10. Bezpečnost dopravy v Láryšově 

Občané a vlastníci nemovitostí a Láryšově žádali o instalaci dynamického zpomalovacího 
semaforu v Láryšově v žádosti zaslané zastupitelstvu obce dne 30.8.2021.  
Ve zdůvodnění žádosti se tři ze čtyř bodů týkaly bezpečnosti chodců. Zastupitelstvo 

projednalo tuto žádost na svém zasedání dne 20.9.2021, na kterém starostka seznámila 
zastupitele a přítomné občany Láryšova s důvody proč není možná instalace semaforu 
v Láryšově, viz zápis a usnesení č. 28, bod č. 4. 
Občané Láryšova v průběhu zářijového zasedání navrhli snížení rychlosti, umístění 
dodatkových dopravních značek „chodci ve vozovce“, „zvířata ve vozovce“ a nástřik nejvyšší 
povolené rychlosti na silnici. Zastupitelé schválili podání žádosti na Silniční správní úřad pro 
silnice II. a III. třídy, MěÚ Krnov na snížení rychlosti v Láryšově a umístění dodatkových 
dopravních značek „chodci ve vozovce“, „zvířata ve vozovce“ a nástřiku nejvyšší povolené 
rychlosti na silnici. 

Bezprostředně před zahájením zasedání zastupitelstva dne 20.9.2021 předal starostce pan 
 požadavek občanů a chatařů z části obce Láryšov založit osadní výbor. 

Jako program osadního výboru byly v tomto požadavku uvedeny tři body, z nichž dva se 
týkaly dopravy v Láryšově a to dodržování rychlosti a chodníků a přechodů. 
Při projednávání založení osadního výboru v Láryšově na zasedání zastupitelstva dne 
18.10.2021 opět nastala diskuze na téma bezpečnosti chodců v Láryšově.  
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Starostka informovala občany přítomné na tomto zasedání, že obec musí opravit travnatý pás 
podél silnice II/459 v Láryšově rozježděný od parkujících automobilů, aby zabezpečila obecní 
dešťovou kanalizaci, nacházející se v tomto pásu. 
Starostka navrhla občanům Láryšova, že pás podél silnice nad dešťovou kanalizací obec 

vysype štěrkovou drtí a tím bude možné tento pás používat jako chodník a zároveň bude 
zabezpečena obecní kanalizace. 
V sobotu 19.3.2022 se uskutečnila v Láryšově brigáda za pomoci občanů Láryšova a členů 
SDH Býkov. Také díky bezplatného zapůjčení techniky od pana  a  

 se podařilo společnými silami opravit pás podél silnice ve směru od Krnova až  
po autobusovou zastávku naproti dětského hřiště a zabezpečit ho tak, aby ho občané Láryšova 
mohli využívat jako chodník a zároveň byla chráněna před zničením obecní kanalizace. To 
vše by samozřejmě nebylo možné bez souhlasu vlastníků těchto pozemků. Ještě musíme, 
opravit kanálovou vpusť u kapličky, která je taktéž zničená od automobilů. 
Následovala dlouhá a bouřlivá diskuze mezi zastupiteli, přítomnými občany Láryšova a 
Býkova o tom, zda bylo provedené opatření pro bezpečnost chodců v Láryšově, hlavně 
umístění sloupků podél silnice, správné a legální. 
Pan  vyjádřil nesouhlas s umístěním sloupků podél silnice před jeho 
pozemkem, označil ho za nezákonné a žádal o odstranění těchto sloupků. 
Starostka upozornila na skutečnost, že pokud budou sloupky odstraněny, budou zde opět 
parkovat auta a chodci nebudou moci po tomto pásu procházet. 
ZO projednalo pokračování těchto opatření v Láryšově a to v úseku od autobusové zastávky 
po křižovatku směr Býkov. V tomto úseku se travnatý pás s kanalizací nachází opět částečně 
na soukromých pozemcích a část na pozemku SSMSK. Majitelé soukromých pozemků by 
s tímto opatřením museli souhlasit. Na tomto úseku je kanálová vpusť, která je velmi nízko a 
musíme ji zvýšit, aby do kanalizace nepadal štěrk. 
Na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydaným Městským 
úřadem Krnov dne 4.2.2022 obec objednala u firmy DOMINOTRANS OPAVA s.r.o. osazení 
a umístění 2x vodorovné dopravní značky č. V15 „Nápis na vozovce“ dle B20a „Nejvyšší 
povolená rychlost“ s uvedením rychlosti „50“ na začátku obce ve směru od Krnova a  
ve směru od Lichnova. A umístění 2x svislé dopravní značky č. A13 „Zvířata“ s piktogramem 

č. 223 „Jezdec na zvířeti“. Svislé dopravní značky již byly v Láryšově osazeny. Instalace 
vodorovného dopravního značení bude provedena, až bude příznivější počasí, hlavně vyšší 
teploty.  

Dále starostka informovala ZO o zaslání nesouhlasného stanoviska s vedením objízdné 
trasy přes obec Býkov-Láryšov, místní část Láryšov při úplné uzavírce silnice I/45 v místě 
mostu ev. č. 45-026 u obce Brantice, v rámci realizace stavby „I/45 Brantice, most ev.č. 45-

026“ v předpokládaném termínu duben 2022 – září 2022. 
Návrh usnesení č. 35, bod č. 10 :  

ZO schvaluje pokračování bezpečnostních opatření v Láryšově a to v úseku od autobusové 
zastávky naproti dětského hřiště, po křižovatku směr Býkov. 

Hlasování: pro – 6,     proti – 1 (M. Nytrová),     zdržel se – 0,     usnesení bylo schváleno 
 

11. Příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 

Starostka informovala ZO o přijetí kompenzačního bonusu pro rok 2022 ve výši  
10 754,54 Kč. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona č. 519/2021 Sb., 

o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 

zákona na daňové příjmy obcí (příloha č. 13). 
Návrh usnesení   č. 35, bod č. 11:  
ZO schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu podle zákona č. 519/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 
zákona na daňové příjmy obce ve výši 10 754,54 Kč. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
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12. Zaměstnání pracovníků na údržbu obce v roce 2022 

Starostka seznámila ZO s informací Úřadu práce ČR, pracoviště Bruntál, že na rok 2022 
nejsou finanční prostředky na příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP.  
Je možné, že během roku dojde ke změně a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlení 
finanční prostředky na tento příspěvek, ale v současné době tyto příspěvky nejsou a nelze 
spoléhat, že během roku 2022 budou. 
Jsme nuceni zaměstnat pracovníky na úklid obce placené z vlastních finančních prostředků 
rozpočtu na rok 2022. 
Obec potřebuje v období od dubna do října min. dva pracovníky. V zimě stačí jeden.  
Návrh usnesení č. 35, bod č. 12 :  

ZO bere na vědomí informaci Úřadu práce ČR, pracoviště Bruntál, že na rok 2022 zatím 
nejsou finanční prostředky na příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP.  
ZO schvaluje zaměstnat dva pracovníky na období květen až říjen 2022 na úklid obce 
placené z rozpočtu obce na rok 2022. 

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

13. Různé + diskuze 

13.1 Zprávy výborů za I. čtvrt. 2022 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za I. čtvrtletí 2022  

(příloha č. 14).  

Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru  

ze dne 13.4.2022 (příloha č. 15). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 
výboru za 1. čtvrtletí 2022 (příloha č. 16). 
Návrh usnesení   č. 35, bod č. 13.1:  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  
za I. čtvrtletí 2022, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.4.2022 a Zápis kontrolního 
výboru za 1. čtvrtletí 2022. 
 Hlasování: pro – 7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

13.2 Nejbližší kulturní akce 

ZO projednali harmonogram příprav na nejbližší akci pořádanou dobrovolnými hasiči  
ve spolupráci s obcí tj. Pálení čarodějnic a stavění májky, která se uskuteční 30.4.2022. 
Starostka informovala ZO o objednání atrakcí na Den dětí dle usnesení ZO ze dne 

21.3.2022 tj. skákací hrad od 15 – 18 hodin a program s 2 maskoty Mickey a Minnie od 16,15 

do 17,00 hodin od Agentury Marco Ostrava a koně na vození dětí od 17,00 do 18,00 hodin. 
Na Den obce již byl objednán program na celé odpoledne od Western clubu Black & Brown 

za cenu 15 000,- Kč + cestovné, malování na obličej, vození dětí na koních. K tanci a 

poslechu zajistíme Lovce Nedvědů za stejnou cenu jako v roce 2021 tj. 10 000,-Kč.  
Od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. byly objednány dvě mobilní toalety.  
Návrh usnesení č. 35, bod č. 13.2:  
ZO bere na vědomí: 
- harmonogram příprav na nejbližší akci pořádanou dobrovolnými hasiči ve spolupráci s obcí    
   tj. Pálení čarodějnic a stavění májky, která se uskuteční 30.4.2022, 
- zajištění programu na Den dětí od Agentury Marco Ostrava a koně na vození dětí  
- zajištění programu na Den obce  
 Hlasování: pro  – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

13.3 Stížnost 
Starostka seznámila ZO se stížností manželů  doručenou na Obecní úřad 
Býkov-Láryšov dne 25.4.2022, vedenou pod č. j. B-L312/2022. Jelikož jde o možný 
přestupek na úseku ochrany zvířat a výkon přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů vykonává v našem správním obvodu  

na základě veřejnoprávní smlouvy Město Krnov, bude tato stížnost postoupena Městskému  
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úřadu Krnov. 
Návrh usnesení č. 35, bod č. 13.3:  
ZO bere na vědomí stížnost manželů  a její postoupení Městskému úřadu 
Krnov. 
 Hlasování: pro  – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      ve  20:53hodin   
 

 

 

 

V Býkově-Láryšově, dne 25. 4. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Radmila Tomoszková                    .............……...……………...                                  

      

   Martina Zvařičová                        ......………..……....…………  

                     

                                                               

 

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

           

 

     Zveřejněno OD :    28.04.2022    

             Zveřejněno DO : 


