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 Zápis a Usnesení č. 13 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 27.4.2020 v 18,°°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 18 °° hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních 

deskách od 17.4.2020 do 27.4.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

Program: 

1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Dotace v programu “Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2020“ – výměna oken a     

      dveří OÚ        

4.   Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

5.   Žádost o poskytnutí daru – Český svaz včelařů 

6.   Darovací smlouva – Spolek pro obnovu venkova MSK 

7.   Smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady 

8.   VPP 2020 – Dohody o vytvoření prac. míst a poskytnutí příspěvku 

9.   Zpráva o uplatňování Územního plánu Býkov-Láryšov 2016 – 2019 

10. Rozpočtové opatření 

11. Koronavirus – provoz OÚ, kulturní a sportovní akce aj. 

12. Různé + diskuze (prodej palivového dřeva, …) 

 

ZO schvaluje program zasedání.  

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

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

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 13, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: M. Zvařičovou a Č. Petříka, 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.   Dotace v programu “Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2020“ – výměna oken  

      a dveří OÚ        

Starostka seznámila ZO se Sdělením o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace v programu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020, včetně odůvodnění.  

Náš projekt byl zařazen mezi náhradní projekty 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 3 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace 

v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020, včetně 

odůvodnění (příloha č. 3).  
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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4.   Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  

Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: 

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018, 

vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 6.4.2020 (příloha č. 4).   

Žádost o tento finanční příspěvek byla podána dne 5.2.2020. Finanční příspěvek nám byl 

přiznán ve výši 100% požadované částky tj. 41 579,-Kč a je poskytován ze státního rozpočtu, 

kapitoly Ministerstva zemědělství. 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 4:   

ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: Zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018, 

vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 6.4.2020, včetně odůvodnění 

(příloha č. 4).  

ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018, ve výši 41 579,-Kč, poskytován  

ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  
 

5. Žádost o poskytnutí daru – Český svaz včelařů  

ZO projednalo Žádost o poskytnutí daru Českého svazu včelařů, z. s. základní organizace 

Krnov, IČO 70854866 (příloha č. 5). Dle sdělení v žádosti pod tento svaz včelařů 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“. V budoucnu bychom mohli této nabídky využít při akci pořádané obcí nebo 

SDH pro děti. 
Návrh usnesení   č. 13,  bod č. 5 :  

ZO schvaluje poskytnutí daru Českému svazu včelařů, z. s. základní organizace Krnov, IČO 

70854866 ve výši 2 000,-Kč. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

6. Darovací smlouva – Spolek pro obnovu venkova MSK 

ZO projednalo poskytnutí daru a znění Darovací smlouvy o poskytnutí daru Spolku pro 

obnovu venkova Moravskoslezského kraje (příloha č. 6). 

Návrh usnesení č. 13, bod č. 6: 

ZO schvaluje poskytnutí daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje. 

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

 

7. Smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady 

ZO projednalo povinnost obce zajišťovat likvidaci spousty druhů odpadů od občanů z naší 

obce. Nemáme sběrný dvůr. Jde hlavně o nebezpečné odpady tj. oleje motorové, převodové a 

mazací, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, pneumatiky atd. Významnou položkou 

v ceně této služby tvoří doprava, záleží na vzdálenosti. Nejblíže naší obci je skládka 

nebezpečného odpadu v Horním Benešově firmy Smolo. Dle zástupce firmy Smolo, nelze  

u takovýchto odpadů, aby zde přistavili kontejner na celý víkend, jak jsme zvyklí  

u objemného odpadu. Musí být přistaven speciální kontejner s více boxy a zaměstnanec firmy 

si donesený odpad od obyvatel přebírá a rovnou třídí. Návrh četnosti sběru takového odpadu 

je jednou ročně, v sobotu od 8 do 11 hodin. I tak to bude vysoká částka pro náš roční 

rozpočet. 

ZO projednalo znění Smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady č. 20430034, 

včetně jejich příloh, podkladů a smluvních podmínek (příloha č. 7). Ve smlouvě, článku IV., 

bodu č. 1 je uvedena účinnost od 1.4.2020. Účinnost bude posunuta od 1.6.2020. 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 7 :  

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady  

č. 20430034 se společností SMOLO Services s.r.o., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 

Třinec s tím, že smlouva bude uzavřena s účinností od 1.6.2020. 
Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
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8.  VPP 2020 

ZO již na svém zasedání dne 24.2.2020, usnesením č. 12, bod č. 7 schválilo podat žádost  

o příspěvek na zaměstnání pro dva pracovníky podle podmínek ÚP. 

Starostka informovala ZO, o uzavření dvou dohod s Úřady práce na VPP. Dohodu 

s Úřadem práce Bruntál na jedno pracovní místo na dobu od 1.4.2020 do 31.3.2021 tj. 12 

měsíců  s maximálním měsíčním příspěvkem 15 000,-Kč (příloha č. 8). Dohodu s Úřadem 

práce Ostrava na jedno pracovní místo na dobu od 1.5.2020 do 30.4.2021 tj. 12 měsíců 

s maximálním měsíčním příspěvkem 15 000,-Kč (příloha č. 9). Oba dva zaměstnanci na plný 

úvazek – 40 hodin týdně. 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 8 :  

ZO bere na vědomí uzavření dvou Dohod s ÚP Bruntál a Ostrava na VPP pro dva 

zaměstnance na dobu 12 měsíců s maximálním měsíčním příspěvkem 15 000,-Kč na každé 

pracovní místo. 

ZO schvaluje přijetí příspěvku na dvě pracovní místa na VPP od ÚP ve výši maximálně 

15 000,-Kč měsíčně/1 pracovní místo tj. celkem maximálně 180 000,-Kč/1 pracovní místo. 
Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

9.  Zpráva o uplatňování Územního plánu Býkov-Láryšov (2016-2019) 

ZO projednalo Zprávu o uplatňování Územního plánu Býkov-Láryšov (2016 – 2019), včetně  

Důvodové zprávy k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Býkov-Láryšov (2016 –  

2019) a Vyhodnocení vyjádření, stanovisek a podnětů k návrhu Zprávy o uplatňování  

Územního plánu Býkov-Láryšov (2016 – 2019) (příloha č. 10). 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 9: 

Zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov po projednání: 

Schvaluje - v  návaznosti na ustanovení § 55 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5  

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném  

znění (dále jen „stavebního zákona“) Zprávu o uplatňování Územního plánu  

Býkov-Láryšov (2016 – 2019). 

Vzalo na vědomí přílohy ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Býkov-Láryšov  

(2016 – 2019) 

- Důvodovou zprávu (Příloha č. 1) 

- Vyhodnocení vyjádření, stanovisek a podnětů k návrhu Zprávy o uplatňování  

  Územního plánu Býkov-Láryšov (2016 – 2019) (Příloha č. 2) 

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

  

10. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 27.2.2020 schválila svým Usnesením č. 5/2020 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 (příloha č. 11). Došlo k navýšení příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 44 700,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 13.3.2020 schválila svým Usnesením č. 7/2020 

Rozpočtové opatření č. 2/2020 (příloha č. 12). Došlo ke změně příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 7 670,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 26.3.2020 schválila svým Usnesením č. 9/2020 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 (příloha č. 13). Došlo ke změně příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 225 000,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 7.4.2020 schválila svým Usnesením č. 11/2020 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 (příloha č. 14). Došlo ke změně příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 131 579,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

 

 



 4  

 

Návrh usnesení   č. 13, bod č. 10:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020, Rozpočtové opatření č. 2/2020, 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 a Rozpočtové opatření č. 4/2020. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

11. Koronavirus  

 

Provoz OÚ  

Starostka informovala ZO, že s účinností od 16.3.2020 do 19.4.2020 byl  všem orgánům 

veřejné moci a správním orgánům nařízen omezený provoz úředních hodin na pondělí a 

středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. Toto omezení vyplývá z nouzového 

stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb. 

Toto omezení jsme využili v maximální možné míře a v daném období byly úřední hodiny 

stanoveny na pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Informace o omezení úředních hodin byla 

zveřejněna na úřední desce obce, na autobusových zastávkách a na dveřích Obecního úřadu. 

 

Výbory  

Z důvodu vyhlášení Nouzového stavu na území ČR od 12. března 2020 od 14.00 hodin a  

s ním spojenými Mimořádnými opatřeními stále platnými i k dnešnímu dni, která mimo jiné 

nařizují všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť 

dodržovaly pravidla provozu spočívající hlavně v omezení osobního kontaktu zaměstnanců a 

dalších úředních osob nejen s externími osobami, ale tato pravidla se použily přiměřeně i pro 

vnitřní styk zaměstnanců a ostatních osob v rámci orgánu, neprovedl Finanční výbor kontrolu 

hospodaření za I. čtvrtletí 2020 a taktéž nebyla provedena kontrola za I. čtvrtletí 2020 

Kontrolním výborem. Kontrola Finančního i Kontrolního výboru bude provedena až  

po uvolnění Mimořádných opatření souvisejících s provozem orgánů veřejné moci a 

správních orgánů a to zpětně za období od 1.1.2020.  

V I. čtvrtletí 2020 se uskutečnily dvě sportovní akce 25.1.2020 bruslení v Krnově a 1.3.2020 

jsme byli lyžovat na Karlově.  

Výbor Finanční, Kontrolní i Výbor pro záležitosti sociální a kulturní předloží zastupitelstvu 

zprávy z kontrol a zprávy ze své činnosti za celé I. pololetí 2020 najednou. 

 

Kulturní a sportovní akce  

Nejbližší naplánovanou kulturní akcí je dne 1.5.2020 Pálení čarodějnic a stavění májky. 

Vzhledem k tomu, že je v současné době na území ČR vyhlášen Nouzový stav do 30.4.2020 a 

nevíme zda nebude prodloužen, tuto akci (pořádá SDH Býkov ve spolupráci s obcí)  

po dohodě s dobrovolnými hasiči zrušíme. 

Další plánovanou akcí je Den dětí spojený s Kácením májky, který by se měl uskutečnit 

30.5.2020. I když nevíme, jak se bude vyvíjet situace s omezením pořádání hromadných akcí, 

bude v zájmu občanů naší obce tuto akci také zrušit. Den dětí u nás v Býkově-Láryšově 

navštěvují nejen rodiny s dětmi z naší obce, ale jezdí k nám i rodiny s dětmi ze širokého okolí 

a toto vnímáme v současné době jako značné riziko. 

Uspořádání dalších plánovaných kulturních a sportovních akcí v roce 2020 zvážíme dle 

vývoje aktuální situace a popřípadě zrušíme na následujících zasedáních. Zastupitelé se 

shodli, že na výlet s dětmi do Polska i v případě otevření hranic, nepojedeme. Zda bude Výlet 

pro děti úplně zrušen, nebo pojedeme jen na výlet v rámci ČR, bude rozhodnuto na zasedání 

zastupitelstva 25.5.2020. 
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 11:  

ZO bere na vědomí omezení provozu Obecního úřadu v době od 16.3.2020 do 19.4.2020. 

ZO bere na vědomí, omezení činnosti všech výborů. 

ZO ruší tyto kulturní akce: Pálení čarodějnic a stavění májky (1.5.2020) a Den dětí spojený 

s Kácením májky (30.5.2020), které byly součástí plánu kulturních a sportovních akcí pro rok 

2020, schváleného na zasedání zastupitelstva obce Býkov-Láryšov dne 27.1.2020, usnesením 

č. 11, bod č. 4/3. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
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12. Různé + diskuze 

 

Prodej dřeva z obecního lesa 

Starostka informovala ZO o tom, že bylo v měsíci dubnu vytěženo celkem 129,81 m
3
 dřeva 

a to suchých listnatých a jehličnatých stromů z obecního lesa. 20,17 m
3 

tvrdého dřeva (větší 

průměry kmenů) se nám podařilo prodat za 2 000,-Kč/m
3
. Část borového dřeva (větší 

průměry kmenů) prodáme za cca 800,-Kč/m
3
. Zbývající tvrdé i měkké dřevo je špatné kvality 

a malých průměrů použitelné pouze jako palivo. Palivové dřevo jsme nabídli k prodeji 

občanům, chatařům a chalupářům obce Býkov-Láryšov (roznesli jsme letáčky do schránek). 

O palivové dřevo projevili zájem čtyři občané obce. Následně budeme hledat odbyt 

zbývajícího dřeva. Prodat palivové dříví je u nás velmi těžké z důvodu, že nabídka převyšuje 

poptávku a od toho se odvíjí i velmi nízká cena, za kterou lze palivové dřevo prodat. 

Oslovena byla mimo jiné i firma z Velkých Hoštic, která v minulosti od nás dřevo odebírala. 

O dřevo také nemá zájem, má ho přebytek a v současnosti nakupuje měkké palivové dřevo  

za cca 450,-Kč/1m
3
. 

Naše náklady na těžbu, vyklizování a přibližování dřeva činí 455,-Kč/1 m
3
. Po poradě 

s lesníkem a odborným lesním hospodářem naší obce, jsme cenu palivového dřeva stanovili 

na 550,-Kč/1 m
3 

měkkého dřeva a 1 000,-Kč/1 m
3 

tvrdého dřeva.  
Návrh usnesení   č. 13, bod č. 12:  

ZO bere na vědomí těžbu suchého dřeva z obecního lesa o objemu 129,81 m
3
. 

ZO bere na vědomí prodej palivového dřeva za 550,-Kč/1 m
3 

měkkého dřeva a 1 000,-Kč/1 

m
3 

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

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:50   hodin      

 

V Býkově-Láryšově,  dne 27. 4. 2020,  zapsala Marcela Nytrová      

  

 

Ověřovatelé zápisu:       Martina Zvařičová              ............……...……………...                                  

      

    Čestmír Petřík                    .....………..……....…………  

                      

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

   Zveřejněno OD :  29.4.2020 

Zveřejněno DO :   


