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Zápis a Usnesení č. 37  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 20.6.2022 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 7 členů ZO  

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

V. Tomoszek                          

Omluveni:       M. Zvařičová 
 

Další přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)  
 

Zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov (dále jen „ZO“) zahájila starostka obce 

v 17
00 

hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  

od 10.06.2022 do 20.06.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Účetní závěrka 2021 

4.   Závěrečný účet obce 2021 

 5.   Majetek obce - výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace     

                                 Hájnického potoku – změna výměr        

6.   Vyřazení podacího razítka obce 

7.   Kalendáře na rok 2023  

8.   Nejbližší kulturní akce - Výlet pro děti 

                                            - Den obce  

                                            - Rozloučení s létem 

9. Různé + diskuze  

 

Starostka navrhla doplnění programu o jeden bod: 

Dne 16.6.2022 byla starostka telefonicky oslovena Úřadem práce v Bruntále s nabídkou 

poskytnutí ještě jednoho příspěvky na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací v roce 2022.  

Navržená změna pořadí a doplnění programu: 

9. VPP 2022 

10. Různé + diskuze  

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 

9. VPP 2022 

10. Různé + diskuze  

 Hlasování: pro - 6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
………………………………………………………………………………………………… 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 37, bod č. 1:   

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Č. Petříka, Ing. V. Pruska 

                       - 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. Účetní závěrka 2021 

ZO projednalo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021 na základě těchto předložených 
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dokladů:   

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – souhrnná sestava k 31.12.2021 

Výkaz Fin 2-12M 2021    

Rozvaha k 31.12.2021 

Příloha k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021             

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021 

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2021 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2021                                                                                             
 

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky  

č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Výsledek hospodaření obce  

Býkov-Láryšov za rok 2021 je 530 602,23 Kč.                                   

Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky k rozvahovému dni 31.12.2021.   
Návrh usnesení č. 37, bod č. 3:  

ZO schvaluje účetní závěrku obce Býkov-Láryšov sestavenou k 31.12.2021. Předložené 

doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 

Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky k rozvahovému dni 31.12.2021 

(příloha č. 3 – Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021).   
Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

4. Závěrečný účet obce 2021 

ZO projednalo obsah „Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-

Láryšov v roce 2021“ (příloha č. 4), „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Býkov-Láryšov za rok 2021“ (příloha č. 5) a Návrh závěrečného účtu obce Býkov-Láryšov  

za rok 2021 (příloha č. 6). Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedl Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly dne 10.5.2022 

v návaznosti na dílčí přezkoumání vykonané dne 2.12.2021 se závěrem: 

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle § 10 odst. 3 

písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.  

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 v plném rozsahu, včetně všech příloh: 

Výkaz Fin 2 - 12M 2021, Rozvaha k 31.12.2021, Příloha k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty 

k 31.12.2021, Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021, Zápis o výsledku 

dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2021, Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2021 byl zveřejněn na elektronické 

úřední desce obce umožňující dálkový přístup  od 30.5.2022 do 20.6.2022.  

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – zkrácená verze, obsahující plnění rozpočtu za rok 2021 

dle tříd a komentář obsahující mimo jiné závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,   

byl zveřejněn na fyzické úřední desce obce od 30.5.2022 do 20.6.2022.  
Návrh usnesení č. 37, bod č. 4:  

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Býkov-Láryšov za rok 2021 dle § 43 zákona č.128/2000 

Sb., včetně všech příloh a uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to  

bez výhrad, dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

  

5. Majetek obce - výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace    

                              Hájnického potoku – změna výměr 

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. 
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Skutečné výměry pro směnu pozemků potřebných k realizaci stavby byly stanoveny 

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

(příloha č. 7). Skutečné výměry pro směnu pozemků jsou tímto GP stanoveny na 761 m
2
 pro 

obě strany.  

ZO na svém zasedání dne 23.5.2022 schválilo zveřejnění nového záměru majetkoprávního 

vypořádání pro realizaci stavby „Revitalizace Hájnický potok“ formou směny pozemků dle 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 429-22066/2022. 

Záměr majetkoprávního vypořádání obce pro realizaci stavby „Revitalizace Hájnický potok“ 

formou směny pozemků o výměře 761 m
2
, včetně přiloženého GP s vyznačením částí 

pozemků pro směnu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické 

podobě umožňující dálkový přístup od 25.5.2022 do 20.6.2022 (příloha č. 8). 

ZO projednalo znění Směnné smlouvy S 380/22/941 (příloha č. 9), mezi smluvními stranami 

Lesy České republiky, s.p. a Obcí Býkov-Láryšov, jejíž předmětem je směna: 

- ze strany Lesů ČR nově vzniklých pozemků: 

                                                                       p.č. 1491/2 o výměře 307 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1491/3 o výměře 315 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1491/4 o výměře 139 m
2
, k.ú. Býkov, 

  oddělené výše uvedeným GP z pozemku p.č. 1491 s druhem pozemku vodní plocha. 

- ze strany Obce Býkov-Láryšov nově vzniklých pozemků:  

                                                                       p.č. 1505/2 o výměře 288 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1505/3 o výměře   27 m
2
, k.ú. Býkov,   

  oddělené výše uvedeným GP z pozemku p.č. 1505 s druhem pozemku ostatní plocha, 

                                                                       p.č. 1507/2 o výměře   25 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1507/3 o výměře 253 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1507/4 o výměře 168 m
2
, k.ú. Býkov, 

  oddělené výše uvedeným GP z pozemku p.č. 1507 s druhem pozemku ostatní plocha. 

Hodnota nemovitých věcí ke směně (pozemků) je stanovena znaleckým posudkem  

č. 1284/70/2022 oboustranně na 7 610,- Kč. 

ZO se seznámilo se znaleckým posudkem č. 1284/70/2022 ze dne 16.5.2022, vypracovaným 

Ing. Ivo Štefkem, Dvořákova 329/39, Nový Jičín. 

Směnnou smlouvou se dále Obec Býkov-Láryšov zavazuje uhradit Lesům ČR částku 5 800,-

Kč, což představuje ½ nákladů na listiny z katastru nemovitostí, ½ nákladů na vyhotovení 

znaleckého posudku a ½ nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí. 
Návrh usnesení č. 37, bod č. 5:  

ZO ruší usnesení zastupitelstva č. 33, bod č. 4.2 ze dne 21.2.2022. 

ZO schvaluje majetkoprávní vypořádání pro realizaci stavby „Revitalizace Hájnický potok“,  

formou směny pozemků s Českou republikou, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, 

s. p., jejíž předmětem je směna: 

- ze strany Lesů ČR nově vzniklých pozemků: 

                                                                       p.č. 1491/2 o výměře 307 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1491/3 o výměře 315 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1491/4 o výměře 139 m
2
, k.ú. Býkov, 

  oddělené GP  č. 429-22066/2022 z pozemku p.č. 1491 s druhem pozemku vodní plocha. 

- ze strany Obce Býkov-Láryšov nově vzniklých pozemků:  

                                                                       p.č. 1505/2 o výměře 288 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1505/3 o výměře   27 m
2
, k.ú. Býkov,   

  oddělené GP č. 429-22066/2022 z pozemku p.č. 1505 s druhem pozemku ostatní plocha, 

                                                                       p.č. 1507/2 o výměře   25 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1507/3 o výměře 253 m
2
, k.ú. Býkov, 

                                                                       p.č. 1507/4 o výměře 168 m
2
, k.ú. Býkov, 

  oddělené GP č. 429-22066/2022 z pozemku p.č. 1507 s druhem pozemku ostatní plocha. 

Výměry pro směnu pozemků stejné, tedy 761 m
2
 pro obě strany. 

ZO schvaluje hodnotu nemovitých věcí (pozemků) pro směnu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1284/70/2022 ze dne 169.5.2022 tj. oboustranně 7 610,- Kč. 

ZO schvaluje uzavření Směnné smlouvy S380/22/941. 
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ZO schvaluje uhradit Lesům ČR částku 5 800,-Kč, což představuje ½ nákladů na listiny 

z katastru nemovitostí, ½ nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a ½ nákladů spojených 

s vkladem do katastru nemovitostí. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

6. Vyřazení podacího razítka obce 

Starostka seznámila ZO s obsahem Návrhu na vyřazení z evidence razítek obce Býkov-

Láryšov (příloha č. 10), jehož otisk je součástí tohoto návrhu. Jedná se o 1 ks razítka, které je 

opotřebované a tím špatně čitelné.  
Návrh usnesení č. 37, bod č. 6:  
ZO vyřazuje z evidence razítek obce Býkov-Láryšov 1 ks razítka dle Návrhu na vyřazení  

(příloha č. 10). 

O vyřazení razítek z evidence obce Býkov-Láryšov bude sepsán Protokol o vyřazení. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

7. Kalendáře na rok 2023  

Starostka oslovila ZO s dotazem, zda i v letošním roce necháme zhotovit kalendáře  

pro občany, chataře, chalupáře naší obce a pro potřeby OÚ. ZO prodiskutovali užitečnost 

informací obsažených v kalendáři a také množství, které je potřeba nechat vytisknout. 

V kalendáři budou uvedeny informace o vývozu komunálního odpadu – termíny na rok 2023 

budou odsouhlaseny s Technickými službami Krnov. Dále uvedeme v kalendáři kulturní a 

sportovní akce pořádané obcí Býkov-Láryšov a SDH Býkov. Zastupitelstvo projedná seznam 

a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH v roce 2023, které budou 

uvedeny v kalendáři na následujícím zasedání ZO. 

Zhotovitele vybereme na základě cenových nabídek. 

V loňském roce byly zhotoveny stolní kalendáře firmou OPTYS, spol. s r.o., Dolní Životice, 

v nákladu 140 ks, o rozměrech 300 x 150 mm za 68,50 Kč/ks bez DPH tj. 82,89 Kč s DPH/ks, 

doprava a grafické práce byly zdarma. 

Návrh usnesení č. 37, bod č. 7: 
ZO schvaluje zhotovení kalendářů naší obce na rok 2023 v nákladu 140 ks. 
 Hlasování: pro –6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Nejbližší kulturní akce   

Výlet pro děti 

Starostka informovala ZO o objednání menšího autobusu na Výlet pro děti dne 5.7.2022 

(dle předběžného zájmu) u firmy Karel Kocourek, Krnov dle předběžné kalkulace za cenu 

8 955,-Kč vč. DPH. Fakturace proběhne dle skutečně ujetých km a čekací doby. 

K dnešnímu dni je přihlášeno 30 osob. 

Ještě musí obec uzavřít pojištění jednorázových akcí pro účastníky výletu. 

Den obce 

ZO projednalo  přípravy na Den obce konaný dne 23.7.2022:  

Zajištěný program: 

S kompletním programem (rozděleným po částech) vystoupí od 16 hodin Western club Black 

& Brown z Orlové, pro malé děti bude na celé odpoledne skákací hrad se skluzavkou,  

pro větší děti a dospělé jsme objednali „žebřík siláků“. K tanci a poslechu zahraje skupina 

„Lovci Nedvědů“. Budeme mít stánek se zmrzlinou, malování na obličej, děti povozíme na 

koních a samozřejmě bude i tombola. Poukazy na vyhlídkové lety už byly zakoupeny.  

Zajištěn je také pronájem dvou mobilních WC. 

ZO se dohodli, že se sejdou ještě před Dnem obce na pracovní schůzce nejlépe společně 

s dobrovolnými hasiči, kde si rozdělí úkoly a upřesní organizaci příprav. 

Rozloučení s létem 

ZO projednalo přípravu na kulturní akci Rozloučení s létem, která je plánována  

na 3.9.2022. Zastupitelé prodiskutovali druh moučníku, který v letošním roce upečeme 

v soutěži o nejlepší moučník, která se již stala tradiční součástí této akce. Letos bychom mohli 

upéct bublaninu s ovocem. 
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Návrh usnesení č. 37, bod č. 8:  
ZO bere na vědomí: 

- objednání autobusu na 5.7.2022 na Výlet na Pustevny, 

- zajištění programu a přípravy na největší akci pořádanou obcí ve spolupráci s dobrovolnými 

hasiči  tj. Den obce, který se uskuteční 23.7.2022, 

- přípravu Rozloučení s létem dne 3.9.2022. 
 Hlasování: pro  – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

9. VPP 2022 

Starostka informovala ZO, že dne 16.6.2022 byla telefonicky oslovena Úřadem práce  

v Bruntále s nabídkou poskytnutí ještě jednoho příspěvky na vytvoření pracovní příležitosti 

v rámci veřejně prospěšných prací na roce 2022.  

Zastupitelé projednali tuto možnost a potřebu obce zaměstnat ještě jednoho pracovníka  

na údržbu obce s příspěvkem Úřadu práce. 
Návrh usnesení č. 37, bod č. 9:  
ZO schvaluje uzavřít dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku pro ještě jednoho pracovníka na maximální 

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

 

10. Různé + diskuze 
 
 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  18:24 hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově, dne 20. 6. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Čestmír Petřík                  .............……...……………...                                  

      

   Ing. Václav Prusek          ......………..……....…………  

                     

                                                               

 

 

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

     

 

 

 

        Zveřejněno OD :    22.06.2022   

            Zveřejněno DO :  


