
 1  

 

        

 

Zápis a Usnesení č. 36  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 23.5.2022 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 6 členů ZO  

Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Ing. V. Prusek, 

V. Tomoszek                          

Omluveni:       Č. Petřík 
 

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 13.05.2022 do 23.05.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

 3.   Majetek obce  

        - stavba „č. IV-12-8022301/VB001, Býkov,  p.č. 35/7, rozš. k NN“ (zařízení  

          distribuční soustavy)  - umístění této stavby na pozemcích ve vlastnictví obce,  

                                              - zřízení věcného břemene k tomuto zařízení,  

                                              - sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  

                                                dohodu o umístění stavby, 

                                              - souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souvislosti s tímto   

                                                zařízením  

      - výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace Hájnického potoku 

4.   Stavební úpravy krovu a střechy OÚ        

      - výběr TDI (stavebního dozoru) 

      - výběr koordinátora BOZP 

5.   VPP 2022 

6.   Dar obci - na úhradu nákladů za obecní systém odpad. hosp. v roce 2022 

7.   Rozpočtové opatření  

8.   Odměňování zaměstnanců  

9.   Komunální odpad – způsob evidence svozu odpadů 

10. Různé + diskuze (nejbližší kulturní akce, …)  

 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 36, 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. Majetek obce  

3.1 Stavba „č. IV-12-8022301/VB001, Býkov,  p.č. 35/7, rozš. k NN“ (zařízení distribuční        
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      soustavy) 
       - umístění této stavby na pozemcích ve vlastnictví obce,  

         - zřízení věcného břemene k tomuto zařízení,  

          - sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, 

         - souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souvislosti s tímto zařízením  

ZO projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci firmou 

ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČO 46580646, o souhlas se stavbou, zřízení 

věcného břemene k zařízení distribuční soustavy, sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby k akci: IV-12-8022301 Býkov,  p.č. 35/7, rozš. k NN 

(příloha č. 3).  

Zastupitelé se seznámili s přílohami doloženými k žádosti: plná moc evidenční číslo PM – 

161/2021, projektová dokumentace pro stavební úřad a provádění stavby, smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, koordinační situační výkres a 

katastrální situační výkres. 

Účelem stavby je zřízení nových odběrných míst.  

Stávající pb č. 57, č. 61 a č. 62 (sloupy umístěné na pozemku p.č. 1280/12, p.č. 47 a p.č. 48/4) 

budou vyměněny za nové. Stávající nadzemní vedení v délce cca 62 m mezi pb č. 57 a č. 62 

(mezi sloupy umístěnými na pozemku p.č. 1280/12 a p.č.48/4) bude vyměněno za nové vedení. 

Od pb č. 62 (sloupu na pozemku p.č. 48/4) bude z nové rozpojovací skříně veden kabel NN 

uložen v zelené ploše v pískovém loži ve výkopu hlubokém min. 1,2 m v délce cca 227 m přes 

pozemky p.č. 48/4, 47, 1593, 1577, 1592, 35/7 a 35/6 všechny v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce 

Býkov-Láryšov dle koordinačního situačního výkresu (příloha č. 4).  

Pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost je provozovatel 

distribuční soustavy povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit 

věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

  Záměr obce umístit na pozemcích ve vlastnictví obce stavbu č. IV-12-8022301/VB001, Býkov,    

  p.č. 35/7, rozš. k NN. k.ú. Býkov, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také  

v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 4.5.2022 do 23.5.2022 (příloha č. 5) a 

to včetně Smlouvy o budoucí smlouvě a koordinačního situačního výkresu. 

  ZO projednalo zřízení věcného břemene v rozsahu 144,5 m
2
 k pozemkům p.č. 1280/12, 48/4,  

  47, 1593, 1577, 1592, 35/7 a 35/6, všechny v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov   

  a znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a odhodu o umístění stavby č.     
  IV-12-8022301/VB001, Býkov, p.č. 35/7, rozš. k NN (příloha č. 6).  

Ve smlouvě je navržena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 2 000,-Kč. 

Zastupitelé projednali výpočet skutečného ocenění věcných břemen jednotlivých pozemků p.č. 

35/6, 35/7, 47, 48/4 1577, 1592 a 1593 z aplikace e-bremena.cz (příloha č. 7).  

Obec Býkov-Láryšov obdržela dne 5.5.2022 Oznámení o zahájení správního řízení, jehož 

předmětem je povolení zvláštního užívání – užití silničního pozemku pro umístění nového 

betonového sloupu v místě místní komunikace na pozemku p.č. 1280/12, k.ú. Býkov, 

v celkovém rozsahu 1m a umístění nového kabelového vedení NN v místě místní komunikace na 

pozemku p.č. 1577 a p.č. 1592, k.ú. Býkov v celkové trase cca 127m. 

Obecní úřad Býkov-Láryšov jako silniční správní úřad žádá obec Býkov-Láryšov jako vlastníka 

předmětných pozemků, podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a ust § 50 odst. 2 

správního řádu, o vydání souhlasu s předmětným zvláštním užíváním. 
Návrh usnesení č. 36, bod č. 3.1:  
ZO souhlasí s umístěním stavby „č. IV-12-8022301, Býkov,  p.č. 35/7, rozš. k NN“ (zařízení 

distribuční soustavy) na pozemcích p.č. 1280/12, 47, 48/4, 1593, 1577, 1592, 35/7 a 35/6 

všechny v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle koordinačního situačního výkresu 

(příloha č. 4) za podmínek: 

1) po celé trase bude kabel NN uložen ve výkopu hlubokém min. 1,2 m, 

2) po celé trase bude kabel NN uložen v tuhé plastové chráničce, 

3) veškeré výkopové práce na pozemku p.č. 48/4 a 47 budou prováděny ručně, 

4) pozemky, na nichž budou stavební práce ukončeny, budou uvedeny do původního stavu  

a protokolárně předány zpět vlastníkovi, 

ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1280/12, 47, 48/4, 1593, 1577, 1592, 
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35/7 a 35/6, na základě geometrického plánu vyhotoveného na náklady provozovatele distribuční 

soustavy po dokončení předmětné stavby Zařízení distribuční soustavy dle koordinačního 

situačního výkresu (příloha č. 4). 

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-8022301/VB001, Býkov,  p.č. 35/7, rozš. k NN (příloha č. 6). 

To vše za předpokladu, že dle článku III. bodu 6. smlouvy bude vyplacena jednorázová 

náhrada ve výši stanovené znaleckým posudkem o ceně práva z věcného břemene 

vypracovaným po dokončení stavby na náklady ČEZ distribuce, a.s. jako budoucí oprávněné. 

 A současně bude ze strany ČEZ distribuce, a.s. jako budoucí oprávněné udělen souhlas ke 

stavbě: „SO 02 Rekonstrukce polních cest HC3.1 a HC3.2“ na pozemku p.č. 1577 v k.ú. 

Býkov, která je součástí Komlexních pozemkových úprav v k.ú. Býkov, na  níž bylo vydáno 

stavební povolení dne 2.11.2021 pod č.j.: KRNOOVZP-57531/2021, s nabytím právní moci 

dnem 3.12.2021. Souhlas nebude časově omezen a bude zapracován do smlouvy nebo vydán 

samostatně.  

ZO vydává souhlas se zvláštním užíváním dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - užitím silničního pozemku pro umístění nového 

betonového sloupu a nového kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 1280/12, 1577 a 1592, všechny 

v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov v rámci stavby „IV-12-8022301, Býkov,  p.č. 35/7, 

rozš. k NN“. 
  Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

3.2 Výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace Hájnického        

      potoku 

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 m
2
 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 byly stanoveny 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 429-22066/2022 (dále pouze „GP“). 

Skutečné výměry pro směnu pozemků jsou tímto GP stanoveny na 761 m
2
 pro obě strany 

(příloha č. 8). 

ZO projednali potřebu zveřejnění nového záměru směny pozemků na Úřední desce obce. 
Návrh usnesení č. 36, bod č. 3.2:  

ZO bere na vědomí skutečné výměry pro směnu pozemků potřebných k realizaci stavby 

„Revitalizace Hájnický potok“, stanoveny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 429-

22066/2022 na 761 m
2
 pro obě strany. 

ZO schvaluje zveřejnění nového záměru majetkoprávního vypořádání pro realizaci stavby 

„Revitalizace Hájnický potok“ formou směny pozemků dle geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku č. 429-22066/2022. 
  Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4.  Stavební úpravy krovu a střechy OÚ        

ZO schválilo na minulém zasedání dne 25.4.2022 výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancované 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova Moravskoslezského kraje 2022“  

Z důvodu realizace této akce v měsících září – říjen 2022 je potřeba zajistit TDI (stavební 

dozor) a koordinátora BOZP. 

4.1 Výběr TDI (stavebního dozoru) 

Starostka zaslala žádost o zpracování cenové nabídky na kompletní služby TDI (stavební 

dozor) na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ pěti subjektům, o nichž měla 

informace, že mají oprávnění pro výkon technického dozoru investora (stavební dozor).  

Doručena byla pouze jedna cenová nabídka na výkon TDI Ing. Vladimíra Šarmana,  

Pod Ježníkem 2484/23, 794 01 Krnov, IČ 18114911 pro předpokládanou dobu realizace této 
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stavby 09-10/2022 činí celkem 31 200,-Kč bez DPH tj. 37 752,-Kč včetně DPH (příloha č. 9). 
Návrh usnesení  č. 36, bod č. 4.1:    
ZO schvaluje pro výkon TDI (stavebního dozoru) na akci „Stavební úpravy krovu a střechy 

OÚ“ spolufinancované z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ Ing. Vladimíra 

Šarmana, Pod Ježníkem 2484/23, 794 01 Krnov, IČ 18114911, za cenu celkem 31 200,-Kč 

bez DPH tj. 37 752,-Kč včetně DPH, při předpokládané době realizace 09-10/2022 dle cenové 

nabídky ze dne 10.5.2022 (příloha č. 9). 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

4.2 Výběr koordinátora BOZP 

Starostka zaslala žádost o zpracování cenové nabídky na kompletní služby koordinátora 

BOZP na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ pěti subjektům, o nichž měla informace, 

že mají oprávnění pro výkon těchto služeb.  

Cenová nabídka za kompletní službu koordinátora BOZP od pana Petra Stibora, Přerovecká 

301/63, 747 95 Opava – Suché Lazce, IČ 73748013 činí 9 000,- Kč/měsíc bez DPH, za 

předpokladu 2 měsíční realizace 18 000,-Kč bez DPH tj. 21 780,-Kč včetně DPH (příloha č. 10).  

Druhá cenová nabídka na provádění činnosti koordinátora BOZP je od pana Svatopluka 

Winklera, Kolná ev. č. 15, 747 71 Brumovice – Kolná, IČ 76481166 za předpokladu 2 měsíční 

realizace 8 000,-Kč bez DPH tj. 9 680,-Kč včetně DPH (příloha č. 11). 

Navrhovaná maximální cena za činnost koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu BOZP Ing. 

Radana Čtvrtníčka, Krnovská 95/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 73142042 činí 35 100,-Kč, 

není plátcem DPH (příloha č. 12). 
Návrh usnesení  č. 36, bod č. 4.2:    
ZO schvaluje koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

spolufinancované z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ Svatopluka Winklera, Kolná ev. č. 

15, 747 71 Brumovice – Kolná, IČ 76481166 při předpokladu 2 měsíční realizace za cenu 

8 000,-Kč bez DPH tj. 9 680,-Kč včetně DPH dle cenové nabídky ze dne 8.5.2022 (příloha č. 

11). 
  Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. VPP 2022 

Starostka informovala ZO, že dne 29.4.2022 byl doručen email z Úřadu práce Bruntál 

s informací, že budou v roce 2022 poskytovány příspěvky na vytvoření pracovní příležitosti 

v rámci veřejně prospěšných prací.  

Dne 9.5.2022 byla podepsaná Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-26/2022 na pouze jedno pracovní místo,  

na dobu od 16.5.2022 do 31.10.2022 s maximálním měsíčním příspěvkem 16 000,-Kč, 

součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 88 258,-Kč. 
Návrh usnesení  č. 36, bod č. 5:    
ZO bere na vědomí uzavření Dohody vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-26/2022 na jedno pracovní místo. 

ZO schvaluje přijetí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných 

prací, jehož součet nepřekročí částku 88 258,-Kč. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

6. Dar obci - na úhradu nákladů za obecní systém odpad. hosp. v roce 2022 

Starostka informovala ZO, byly uzavřeny další dvě Darovací smlouvy s fyzickými osobami 

na poskytnutí finančního daru obci Býkov-Láryšov, každá ve výši 852,-Kč účelově určeného 

na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022. Celková výše 

darů činí 1 704,-Kč (přílohy č. 13 a 14). 
Návrh usnesení  č. 36, bod č. 6:    

ZO schvaluje přijetí dvou finančních darů obci Býkov-Láryšov, každý ve výši 852,-Kč 

účelově určených na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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7. Rozpočtové opatření  

Starostka informovala ZO, že dne 10.5.2022 schválila svým Usnesením č. 9/2022 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 (příloha č. 15). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů a položek o 88 258,- Kč. Starostka seznámila zastupitele 

se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 16.5.2022 schválila svým Usnesením č. 10/2022 

Rozpočtové opatření č. 8/2022 (příloha č. 16). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů a položek o 320 000,- Kč. Starostka seznámila zastupitele 

se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 36, bod č. 7:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2022, Rozpočtové opatření č. 8/2022.  
 Hlasování: pro – 6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Odměňování zaměstnanců   
Starostka seznámila ZO s žádostí o zvýšení měsíční mzdy zaměstnankyně obce, kterou 

převzala dne 6.5.2022 (příloha č. 17).  

Zaměstnanec obce je dle Vnitřního platového předpisu ze dne 20.1.2020 zařazen podle 

druhového vymezení prací v prac. smlouvě a v jeho mezích do platové třídy, ve které je 

v katalogu prací (dle NV 222/10 Sb.) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon obec na 

zaměstnanci požaduje (dle § 123 ZP). Do této třídy může být zaměstnanec bez dalšího 

zařazen, pokud zaměstnanec pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje 

kvalifikační předpoklady a případné další požadavky. 

Obec zařadí zaměstnance v rámci dané platové třídy do příslušného platového stupně (dle 

NV č. 341/17 Sb., § 4), v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení, tj. dle 

„započitatelné praxe“. 

Zařazením zaměstnance do platové třídy a platového stupně přísluší zaměstnanci platový 

tarif (průsečík třídy a stupně), stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 

1 NV č. 341/17 Sb.   

Další možností ohodnocení zaměstnance je poskytnutí osobního příplatku. Dle současného 

platného Vnitřního platového předpisu ze dne 20.1.2020 obec osobní příplatek neposkytuje. 

Zvýšení měsíční mzdy lze dvěma způsoby: 

1) revize zařazení nejnáročnější práce, jejíž výkon obec na zaměstnanci požaduje a případné 

přeřazení do vyšší platové třídy a změna přílohy č.1 Vnitřního platového předpisu, 

2) Změna Vnitřního platového předpisu a poskytnutí osobního příplatku zaměstnanci. 

ZO projednalo druhové vymezení prací v pracovní smlouvě zaměstnance a zařazení 

nejnáročnější práce, jejíž výkon obec na zaměstnanci požaduje a zařazení této práce do 

platové třídy v porovnání s Přílohou B. „Zařazení prací do povolání a platových tříd“ Nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ZO projednalo změnu Vnitřního platového předpisu ze dne 20.1.2020 v bodě č. 5. 
Návrh usnesení č. 36, bod č. 8:  

ZO zamítá změnu Vnitřního platového předpisu ze dne 20.1.2020.  

ZO doporučuje povolání s katalogovým číslem 1.02.03 Účetní, zařadit do 10. Platové třídy 

dle Přílohy B. Zařazení prací do povolání a platových tříd Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o 

katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

9. Komunální odpad – způsob evidence svozu odpadů 

Starostka seznámila ZO s nabídkou svozové firmy Technické služby Krnov s.r.o. na 

pořízení softwaru a zařízení na evidenci čipů na auto vyvážející popelnice ze 7 obcí.  

Obce by si musely tento software a zařízení zakoupit samy, včetně čipů na popelnice. 

Starostka dále informovala ZO, že se dne 12.5.2022 konala v Zátoru schůzka starostů 

těchto 7 obcí a všichni starostové se shodli na zájmu obcí o pořízení softwaru a instalaci 

zařízení na evidenci čipů na popelnicích na svozové auto. 

Předpokládané náklady na pořízení jsou odhadovány na cca 150 000,-Kč. Obce by se na 

těchto nákladech podílely rovným dílem tj. každá obec 1/7 nákladů + zakoupení čipů. Cena 
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jednoho čipů je cca 60,-Kč. Při současném velmi rychlém a strmém nárůstu cen na trhu, jsou 

ceny pouze orientační. Čipy nakoupíme hromadně s množstevní slevou. 

Toto zařízení a evidence čipů na vyvezených popelnicích by nám umožnila vydat Obecně 

závaznou vyhlášku na poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle 

kapacity soustřeďovacích prostředků tj. popelnic. 

Starostové navrhli pořízení tohoto softwaru a zařízení během léta 2022. Na podzim (nejlépe 

od září 2022) spustit tzv. zkušební provoz, odstranit případné nedostatky či problémy a  

od 1.1.2023 spustit tento systém tzv. na ostro. 
Návrh usnesení č. 36, bod č. 9:  

ZO schvaluje podílet se na nákladech na zakoupení softwaru a zařízení na auto svozové 

firmy Technické služby Krnov s.r.o. na evidenci vývozu popelnic, tj. 1/7 nákladů, maximálně 

do výše 50 000,-Kč. 

ZO schvaluje zakoupení čipů na popelnice pro občany a majitele nemovitostí v obci Býkov-

Láryšov.  
Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

10. Různé + diskuze 

Nejbližší kulturní akce 

ZO projednalo harmonogram příprav na nejbližší akci pořádanou obcí ve spolupráci s 

dobrovolnými hasiči tj. Den dětí a kácení májky, která se uskuteční 28.5.2022. 

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. 

ZO projednalo objednání autobusu na Výlet pro děti dne 5.7.2022 (dle předběžného zájmu) 

pro 30 osob.  

ZO projednalo objednání programu na Den obce - do výše schváleného rozpočtu na tuto akci 

tj. 97 000,-Kč.  
Návrh usnesení č. 36, bod č. 10:  
ZO bere na vědomí: 

- harmonogram příprav na nejbližší akci pořádanou obcí ve spolupráci s dobrovolnými hasiči   

  tj. Den dětí a kácení májky, která se uskuteční 28.5.2022, 

- zajištění programu od Agentury Marco Ostrava a koně na vození dětí. 

ZO schvaluje objednání autobusu na Výlet pro děti dne 5.7.2022 (dle předběžného zájmu) 

pro 30 osob.  

ZO schvaluje objednání programu na Den obce - do výše schváleného rozpočtu na tuto akci 

tj. 97 000,-Kč.  
 Hlasování: pro  – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 
 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:32 hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově, dne 23. 5. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

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

      

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

                     

                                                               

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

          Zveřejněno OD :    25.05.2022   

          Zveřejněno DO :  


