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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. 23 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 26.4.2021 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 16.4.2021 do 26.4.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

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

3.   Majetek obce - umístění staveb na obecních pozemcích 

                             - nákup pozemku pod aut. zastávkou v Býkově   
4.   Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 
5.   Dotace SZIF – pivní sety a ozvučovací technika – výběr dodavatelů 

6.   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – střecha OÚ 

7.   Veřejná zakázka MR – na rekonstrukci střechy OÚ 

8.   Výběr administrátora VZ – na rekonstrukci střechy OÚ 

9.   Mikroregion – žádost o dotaci na spolufinancování 2 ks kontejnerů  
                           – smlouva o poskytnutí dotace na 2 ks kontejnerů 

10. Příspěvek ze státního rozpočtu (kompenzační bonus pro rok 2021)  
11. Rozpočtové opatření 
12. Různé + diskuze (zápisy z výborů za 1. čtvr. 2021, nejbližší kulturní akce, 
      pozemkové úpravy – příprava realizace společných zařízení, návrh výsadby 

      stromů a keřů, …)  
ZO schvaluje program zasedání.  

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 23, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou a 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 – umístění staveb na obecních pozemcích   

3.1 Umístění stavby „Zahradní chatka“ na pozemku p.č. 35/7  

ZO projednalo již na svém zasedání dne 27.1.2021 žádost pana , bytem  

. , , doručenou dne 11.1.2020 (č.j. B-L023/2021) o umístění 
stavby „Zahradní chatka“ na pozemku parc. č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce 

Býkov-Láryšov, dle situačního nákresu, který byl přiložen k žádosti. 
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Bylo dohledáno, že již na zasedání 19.10.1998 zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov projednalo 
umístění této stavby na obecních pozemcích p.č. 35/8 a 35/7 (po obnově katastrálního operátu 
sloučených jako pozemek p.č. 35/7) a souhlasilo s jejím provedením. Na základě zjištěných 
skutečností a předložených dokladů ZO shledalo, tuto žádost jako bezpředmětnou a schválilo 

touto žádostí se dále nezabývat. Při kolaudaci bylo zjištěno, že skutečné provedení stavby 
neodpovídá původní projektové dokumentaci a obci byl předložen nový situační nákres,  
na němž má obec potvrdit, že: „souhlasí s vydáním kol. rozhodnutí  s vědomím změn 
popsaných v žádosti o vydání kol. rozhodnutí a ve výkresech skut. provedení stavby“  
(příloha č. 3). 

Vzhledem k těmto skutečnostem, byl dne 19.3.2021 vyhlášen nový záměr obce Býkov-

Láryšov umístit stavbu „Zahradní chatka“, na pozemku p.č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. Záměr umístit stavbu „Zahradní chatka“, na pozemku  
p.č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu 
stavby, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě 
umožňující dálkový přístup od 19.3.2021 do 6.4.2021 (příloha č.4). 

ZO projednalo provedené změny popsané v Technické zprávě k dokumentaci skutečného 
provedení stavby pro vydání kol. rozhodnutí (příloha č. 3). 
Návrh usnesení č. 23, bod č. 3.1:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Zahradní chatka“ na pozemku p.č. 35/7, zahrada, k.ú. Býkov, 
v majetku obce Býkov-Láryšov dle geometrického plánu č. 422 – 01599/2021 (příloha č. 5). 

ZO souhlasí s vydáním kol. rozhodnutí  s vědomím změn popsaných v žádosti o vydání kol. 
rozhodnutí a ve výkresech skut. provedení stavby 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

3.2 Umístění stavby „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 47 

ZO projednalo žádost manželů  a , ,  
, doručenou dne 7.4.2021 (č.j. B-L242/2021) o povolení umístění stavby „Vrtaná 

studna“ na části pozemku parc. č. 47, zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov, 
jejíž přílohou je situační nákres umístění zamýšlené vrtané studny (příloha č. 6).  
Žadatelé mají předmětnou část pozemku p.č. 47, zahrada, o výměře 414 m2

, v nájmu  
na základě Smlouvy o nájmu pozemku číslo 21/2014  od 1.1.2015 a dodatku č. 1, na dobu 

neurčitou s předkupním právem. 
Manželé Smiešní svou žádost zdůvodňují tím, že pronajatý pozemek užívají k rekreaci téměř 
celoročně a jsou nuceni chodit pro vodu do obecní studny umístěné mezi zahrádkami, což je 
fyzicky velice náročné. Voda bude sloužit pro zajištění potřeby zalévání a mytí. 
Záměr umístit stavbu „Vrtaná studna“, na části pozemku p.č. 47, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu stavby, byl zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 7.4.2021 

do 24.4.2021 (příloha č.7). 
Návrh usnesení č. 23, bod č. 3.2:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 47, zahrada, k.ú. Býkov, 
v majetku obce Býkov-Láryšov dle situačního nákresu, který je přílohou k žádosti 
za podmínky, že na tuto stavbu bude vydáno povolení stavby vodního díla a povolení 
k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

3.3 Nákup pozemku pod autobusovou zastávkou v Býkově 

ZO projednalo nabídku  a , na odprodej pozemku p.č. 1840, o výměře 

12 m
2
, v k.ú. Býkov, pod autobusovou zastávkou Býkov rozcestí, zaslanou obci dne 3.4.2021 

pod č.j. B-L241/2021 (příloha č. 8).  
Původní cena, za kterou majitelé obci pozemek p.č. 1840 nabídli (pouze ústně) byla  
12 000,-Kč. Následně se rozhodli pro vstřícné gesto a pozemek obci nabídli za celkovou cenu 

1 200,-Kč. Obec má dlouhodobě o tento pozemek zájem. Získání pozemku p.č. 1840  
do vlastnictví obce je velmi důležité. Na pozemku je umístěna zděná stavba autobusové 
zastávky „Býkov, rozcestí“. Obec nevlastní pozemky, které by byly v místě, kde by se dala 
vybudovat nová autobusová zastávka. V katastru nemovitostí bylo ověřeno vlastnictví tohoto 
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pozemku. 

Při zápisu do katastru nemovitostí bude potřeba zaplatit poplatek za návrh na vklad ve výši  
2 000,-Kč. 
Návrh usnesení č. 23, bod č. 3.3:  

ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 1840, o výměře 12 m2, ostatní plocha, v k.ú. Býkov, 
za celkovou cenu 1 200,-Kč a úhradu poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí  
ve výši 2 000,-Kč. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4.   Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.  
ZO projednalo žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2 000,-Kč na provoz dětské krizové linky, doručenou dne 29.3.2021 pod č.j. 
B-L223/2021 (příloha č. 9). 
Návrh usnesení   č. 23, bod č. 4:   
ZO neschvaluje dar pro Linku bezpečí, z.s. na provoz dětské krizové linky ve výši 2 000,-Kč 

z rozpočtu obce na rok 2021 z důvodu plánované velké investiční akce „Stavební úpravy 
krovu a střechy OÚ“. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 1 (Tomoszek),    usnesení bylo schváleno  
 

5. Dotace SZIF – pivní sety a ozvučovací technika – výběr dodavatelů 

5.1 Pivní sety 

Starostka seznámila ZO s průběhem cenového marketingu na nákup pivních setů tj. se 
specifikací zakázky (příloha č. 10), která byla vypracována v souladu s technickými 
parametry uvedenými v Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-

2020 Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Průzkumem trhu byly nalezeny tři 
firmy, které byly schopny dodat pivní sety požadovaných tech. parametrů.  
 

Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 03440818; 

Ondřej Rudolf, Mcely 50, 289 36 Mcely, IČO: 87104440; 

CADURA GROUP s.r.o., třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO: 02825970 
 

Těmto firmám byla zaslána žádost o cenovou nabídku, jejíž přílohou byla výše uvedená 
Specifikace zakázky.  

Dne 20.4.2021 provedli Marcela Nytrová, Vladislav Tomoszek a Ing. Václav Prusek kontrolu 
zaslaných cenových nabídek (příloha č. 11) s tímto výsledkem: 
Seznam doručených nabídek:  
Nabídka č. 1: Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín 

                       IČO: 03440818 

Nabídka č. 2: Ondřej Rudolf, Mcely 50, 289 36 Mcely, IČO: 87104440 

Nabídka č. 3: CADURA GROUP s.r.o., třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole 

                       IČO: 02825970 

Všechny tři oslovené firmy předložily cenovou nabídku, která splnila zadávací podmínky, 
nikdo s účastníků nebyl vyzván k doplnění/objasnění nabídky, žádná z nabídek nebyla 
vyřazena. 
Pořadí nabídek:   1) Nabídka č. 1 Pártystany-Jičín s.r.o., nabídková cena 54 920,00 Kč 

                             2) Nabídka č. 3 CADURA GROUP s.r.o., nabídková cena 63 579,99 Kč 

                             3) Nabídka č. 2 Ondřej Rudolf, nabídková cena 65 752,00 Kč 

 Návrh usnesení č. 23, bod č. 5.1:  

ZO schvaluje nákup zakázky „20 ks pivních setů“ spolufinancované z Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2014-2020 Státního zemědělského a intervenčního fondu od firmy 

Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 03440818 

za celkovou cenu 54 920,00 Kč. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5.2 Ozvučovací technika  
ZO projednali změnu v nastavení technických parametrů u této zakázky. Při přípravě 
cenového marketingu byl zjištěn problém s nastavenými technickými parametry ozvučovací 
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techniky. Dne 30.3.2021 bylo zasláno na SZIF Hlášení o změnách č. 1, které mění nastavené 
technické parametry Žádosti o dotaci v bodě C1 Výdaje projektu ř. 2 Ozvučovací technika. 
Dne 1.4.2021 jsme obdrželi Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách č. 1 se závěrem, 
že změny byly schváleny.  
Starostka seznámila ZO s průběhem cenového marketingu na nákup ozvučovací techniky tj. 
se specifikací zakázky (příloha č. 12), která byla vypracována v souladu se schválenou 
změnou technických parametrů. Průzkumem trhu byly nalezeny tři firmy, které byly schopny 
dodat ozvučovací techniku požadovaných tech. parametrů.  
 

Alfons Vilášek, Kostelní 3064/20, 747 21 Kravaře, IČO: 10628339 

Dexon Czech s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, IČO: 25899783 

Bártek rozhlasy, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČO: 27781275 
 

Těmto firmám byla zaslána žádost o cenovou nabídku, jejíž přílohou byla výše uvedená 
Specifikace zakázky.  
Dne 20.4.2021 provedli Marcela Nytrová, Vladislav Tomoszek a Ing. Václav Prusek kontrolu 
zaslaných cenových nabídek (příloha č. 13) s tímto výsledkem: 
Seznam doručených nabídek:  
Nabídka č. 1: Dexon Czech s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město 

                       IČO: 25899783 

Nabídka č. 2: Bártek rozhlasy, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město 

                       IČO: 27781275 

Nabídka č. 3: Alfons Vilášek, Kostelní 3064/20, 747 21 Kravaře 

                       IČO: 10628339 

Všechny tři oslovené firmy předložily cenovou nabídku, která splnila zadávací podmínky, 
nikdo s účastníků nebyl vyzván k doplnění/objasnění nabídky, žádná z nabídek nebyla 
vyřazena. 
Pořadí nabídek:   1) Nabídka č. 3 Alfons Vilášek, nabídková cena 37 150,00 Kč 

                             2) Nabídka č. 1  Dexon Czech s.r.o., nabídková cena 38 214,00 Kč 

                             3) Nabídka č. 2 Bártek rozhlasy, s.r.o., nabídková cena 47 271,07 Kč 
 Návrh usnesení č. 23, bod č. 5.2:  

ZO schvaluje nákup zakázky „Ozvučovací technika - bezdrátová“ spolufinancované 
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Státního zemědělského a 
intervenčního fondu od firmy Alfons Vilášek, Kostelní 3064/20, 747 21 Kravaře,  
IČO: 10628339 za celkovou cenu 37 150,00 Kč. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

 

6.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – střecha OÚ 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 3. zasedání dne 17. 3. 2021 usnesením číslo 3/201 

rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ v dotačním 
titulu 1 na projekt obce Býkov-Láryšov „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. 
ZO projednalo znění SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

(příloha č. 14). Moravskoslezský kraj (jako poskytovatel) poskytne obci Býkov-Láryšov (jako 

příjemci) investiční dotaci v maximální výši 30,34 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ z dotačního 
programu „Podpora  obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“, maximálně 
však ve výši 400 000,--Kč. Celkové uznatelné investiční náklady/výdaje projektu byly 

stanoveny na 1 318 606,--Kč a jsou uvedeny v Nákladovém rozpočtu projektu, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy (příloha č. 15). 
Návrh usnesení  č. 23, bod č. 6:    
ZO schvaluje znění a uzavření 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 2021“  
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ZO schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ na projekt 

obce Býkov-Láryšov „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ v maximální výši 30,34 % 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však 
ve výši 400 000,--Kč. 
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.  Veřejná zakázka MR – na rekonstrukci střechy OÚ  

ZO projednalo vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Stavební 
úpravy krovu a střechy OÚ“. Výzva bude vyhlášena jako uzavřená a zaslána takovým zájemcům, 
o kterých má ZO věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a 
zkušeností požadované plnění schopni řádně a včas dodat. 
Byly navrženy tyto firmy: 

 TEK PRO.CZ s.r.o.,Cejl 1346/11, 794 01 Krnov, IČ 08831653 

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

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

 Marián Polka, Guntramovice 5, 794 01 Krnov, IČ 73167797 

 Marcel Volný, Nádražní 383/5, 793 95 Město Al-ce, IČ 68186363 

 Smrž Vojtěch, Loučky 176, 793 16 Zátor, IČ 68186614 

 Jakub Kolář, Hlavní náměstí 49/17, 794 01 Krnov, IČ 01147625 

 Michal Široký, Tolstého 316/20, 794 01 Krnov, IČ 67689612 

ZO projednalo sloučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek a složení této komise. 
Navrženi byli: Ing. Ivana Jurečková, Marcela Nytrová, Petr Kovařík, Vladislav Tomoszek a 
Ing. Robert Kocuba. 
Návrh usnesení  č. 23, bod č. 7:    

ZO schvaluje vyhlášení uzavřené výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt 

„Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancované z dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021“. 

ZO schvaluje zaslat výzvu o podání nabídky těmto firmám: 
 TEK PRO.CZ s.r.o.,Cejl 1346/11, 794 01 Krnov, IČ 08831653 

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

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

 Marián Polka, Guntramovice 5, 794 01 Krnov, IČ 73167797 

 Marcel Volný, Nádražní 383/5, 793 95 Město Al-ce, IČ 68186363 

 Smrž Vojtěch, Loučky 176, 793 16 Zátor, IČ 68186614 

 Jakub Kolář, Hlavní náměstí 49/17, 794 01 Krnov, IČ 01147625 

 Michal Široký, Tolstého 316/20, 794 01 Krnov, IČ 67689612 

ZO schvaluje sloučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Komise bude minimálně 
tříčlenná. 
ZO schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
Ing. Ivana Jurečková, Marcela Nytrová, Petr Kovařík, Vladislav Tomoszek a Ing. Robert 
Kocuba. Účast schválených členů v komisi se odvíjí od termínu otevírání a hodnocení 
nabídek, který v současné době není znám.  
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8.  Výběr administrátora VZ – na rekonstrukci střechy OÚ  
ZO projednalo zadání zajištění komplexního zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy krovu 
a střechy OÚ“ spolufinancované z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ tj. zajištění 
organizačního a věcného zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 
701/7, 746 01 Opava, IČ 01459287. Cenová nabídka této firmy činí 10 000,-Kč bez DPH tj. 
12 100,-Kč s DPH (příloha č. 16). 
Cenové nabídky na administraci veřejné zakázky (výběrového řízení), které byly součástí 
cenových nabídek na komplexní administraci dotace na akci „Stavební úpravy krovu a střechy 
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OÚ“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 

DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj (MMR), byly v rozpětí 18 000 – 34 000,-Kč bez DPH. Tyto cenové nabídky tvoří 
přílohu č. 5 – 8 Zápisu a usnesení ZO č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 21.10.2020.  
Návrh usnesení  č. 23, bod č. 8:    

ZO schvaluje zadání zajištění komplexního zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy krovu a 
střechy OÚ“ spolufinancované z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ tj. zajištění 
organizačního a věcného zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 
701/7, 746 01 Opava, IČ 01459287 za cenu dle cenové nabídky ze dne 7.4.2021 tj. 10 000,-Kč 
bez DPH , cca 12 100,-Kč s DPH (příloha č. 16)  
  Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

9.  Mikroregion – žádost o dotaci na spolufinancování 2 ks kontejnerů 

ZO projednalo žádost o dotaci Mikroregionu Krnovsko na dofinancování spoluúčasti obce 
Býkov-Láryšov na realizaci projektu „Separace odpadů v obcích mikroregionu Krnovsko“ 

ve výši 17 532,-Kč (příloha č. 17). Z projektu byly pořízeny pro obec Býkov-Láryšov 2 ks 
železných velkoobjemových kontejnerů na 5t za celkovou kupní cenu 116 886,-Kč s DPH, které 
již byly obci předány na základě smlouvy o výpůjčce.  
Po ukončení doby udržitelnosti projektu tj. po 31.3.2026 budou kontejnery obci převedeny 
bezúplatně do jejího majetku. Tyto kontejnery obec využívá na bioodpad.   

ZO projednalo znění návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha č. 18). 

Jedná se o účelovou dotaci ve formě finančních prostředků, které by obec Býkov-Láryšov 
(jako poskytovatel) poskytla DSO Mikroregionu Krnovsko (jako příjemci) ve výši 17 532,-Kč 

jako následnou úhradu části kupní ceny 2 ks velkoobjemových železných kontejnerů. Jedná se 
zbylou část kupní ceny, která nebyla pokryta z dotace z Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP) v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“, 
registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687.  
 

Návrh usnesení   č. 23, bod č. 9:  

ZO schvaluje poskytnutí dotace Mikroregionu Krnovsko na dofinancování spoluúčasti obce 
Býkov-Láryšov na realizaci projektu „Separace odpadů v obcích mikroregionu Krnovsko“ 

ve výši 17 532,-Kč na 2 ks železných velkoobjemových kontejnerů na 5t. 
ZO schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na účelovou 
dotaci ve formě finančních prostředků, které obec Býkov-Láryšov (jako poskytovatel) 

poskytne DSO Mikroregionu Krnovsko (jako příjemci) ve výši 17 532,-Kč na následnou 
úhradu části kupní ceny 2 ks velkoobjemových železných kontejnerů, které byly pořízeny pro 
obec Býkov-Láryšov 

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

  

10.  Příspěvek ze státního rozpočtu (kompenzační bonus pro rok 2021) 
Starostka informovala ZO o připsání částky 7 362,40 Kč na účet obce vedený u ČNB dne 
16.4.2021. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu podle zákona č. 95/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 
zákona na daňové příjmy obcí. Příspěvek je poskytnut za bonusové období od 1.2.2021  
do 31.3.2021. 
Návrh usnesení   č. 23, bod č. 10:  

ZO schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu podle zákona č. 95/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 
zákona na daňové příjmy obcí ve výši 7 362,40 Kč za bonusové období od 1.2.2021  
do 31.3.2021. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

11. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 19.3.2021 schválila svým Usnesením č. 3/2021 
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Rozpočtové opatření č. 1/2021 (příloha č. 19). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 5 340,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 
změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 15.4.2021 schválila svým Usnesením č. 5/2021 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 (příloha č. 20). Došlo k navýšení příjmů a k navýšení 
finančních prostředků výdajového paragrafu a položky o 7 363,-Kč. Starostka seznámila 
zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 23, bod č. 11:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021 a Rozpočtové opatření č. 2/2021. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

12. Různé + diskuze 

12.1 Zápisy z výborů za 1. čtvrtletí 2021 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za I. čtvrtletí 2021  

(příloha č. 21). 
Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru  

ze dne 7.4.2021 (příloha č. 22). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 
výboru č. 1/2021 (příloha č. 23). 
Návrh usnesení  č. 23, bod č. 12.1 :  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  
za I. čtvrtletí 2021, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.4.2021 a Zápis kontrolního 
výboru č. 1/2021. 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

12.2 Nejbližší kulturní akce  
Vzhledem k platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.4.2021, 

kterým se s účinností ode dne 13. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 
2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bod 16 zní: „16. zakazují 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, 
ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob  
na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby ……, a ústavní činitelé avizují, že 
k uvolňování opatření bude docházet postupně a velmi pozvolna, je zcela jisté, že v časovém 
horizontu 1 – 2 měsíců nám nebude umožněno uspořádat kulturní akci ve venkovních 
prostorech, kde nejsme schopni omezit počet návštěvníků. 
Nejbližší naplánovanou kulturní akcí, kterou nelze uspořádat je dne 1.5.2021 Pálení 
čarodějnic a stavění májky. Další plánovanou akcí je Den dětí spojený s Kácením májky, 
který se měl uskutečnit 29.5.2021. 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. Turnaj v malé kopané 
plánovaný na 26.6.2021  dobrovolní hasiči neuspořádají. Na Výlet pro děti v červenci 2021 
nepojedeme. Výlet včetně dopravy je potřeba plánovat a zajistit s předstihem i několika 
měsíců. Uspořádání dalších plánovaných kulturních akcí v roce 2021 zvážíme dle vývoje 
aktuální situace a popřípadě zrušíme na následujících zasedáních.  
 

 

Návrh usnesení   č. 23, bod č. 12.2:  

ZO ruší tyto kulturní akce: Pálení čarodějnic a stavění májky (1.5.2021) a Den dětí spojený 
s Kácením májky (29.5.2021) a Výlet pro děti (5.7.2021), které byly součástí plánu kulturních 
a sportovních akcí pro rok 2021, schváleného na zasedání zastupitelstva obce Býkov-Láryšov 
dne 27.1.2021, usnesením č. 20, bod č. 3/3. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

12.3 Pozemkové úpravy – příprava realizace společných zařízení 
Starostka seznámila ZO s projektovou dokumentací (PD) a ostatními podklady k akci „Malá 
vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“, které jsou 

součástí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
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Býkov. PD a ostatní podklady byly zaslány společně s žádostí o vydání stanoviska obce 
Býkov-Láryšov jako vlastníka a správce veřejného osvětlení a vlastníka a správce dešťové 
kanalizace k této projektové dokumentaci. A také žádosti o vydání souhlasu obce Býkov-

Láryšov jako vlastníka pozemků se stavebním záměrem, pro účely stavebního řízení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky v majetku obce, záměr obce umístit tyto stavby  
na předmětné pozemky obec zveřejní na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické 
podobě umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů.  
Návrh usnesení   č. 23, bod č. 12.3:  

ZO schvaluje zveřejnit na úřední desce obecního úřadu Býkov-Láryšov a také v elektronické 
podobě umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů záměr obce umístit na pozemky 

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov stavby „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a 
rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“, které jsou součástí společných zařízení 
navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Býkov dle předložené PD. 

O vydání souhlasu zastupitelstva obce Býkov-Láryšov bude rozhodnuto po zveřejnění 
záměru. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

12.4 Návrh výsadby stromů a keřů 

Starostka seznámila ZO s návrhem výsadby stromů a keřů na pozemcích ve vlastnictví obce 

Býkov-Láryšov p.č. 1638, 1639 a 1746 (příloha č. 24). Jedná se o pozemky v okolí 
fotbalového hřiště v Býkově, které je na kopci a v otevřeném terénu. Stromy a keře by měly 
fungovat jako větrolam. Výsadba nebude financována z rozpočtu obce Býkov-Láryšov a 
uskuteční se pouze v případě, že se podaří zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů. 
Z důvodu ochranného pásma nadzemního vedení VN jsme nuceni výsadbu přizpůsobit 
požadavkům energetického zákona. V ochranném pásmu, které je 15 metrů na každou stranu 
vedení VN mohou být pouze dřeviny do max. výšky 3 metry. Tento zákonný požadavek byl 
v návrhu výsadby zohledněn.  
Dle sdělení pracovníků ČEZ distribuce a.s., si na výřez dřevin v ochranných pásmech najímají 
soukromé firmy a nemohou nám zaručit, že najatá soukromá firma námi vysazené dřeviny, 
byť budou do výšky vzrůstu 3 metrů, nevyřeže.  
Návrh usnesení   č. 23, bod č. 12.4:  
ZO schvaluje výsadbu stromů a keřů na pozemcích p.č. 1638, 1639 a 1746, v majetku obce 

Býkov-Láryšov dle návrhu výsadby (příloha č. 24.) 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

 

 Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      v  21:07 hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 26.4.2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

  

 

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

 

 

                 Zveřejněno OD : 28. 04. 2021  

Zveřejněno DO : 


