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 Zápis a Usnesení č. 14 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 25.5.2020 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 15.5.2020 do 25.5.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

Program: 

1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Majetek obce – 2 ks železných kontejnerů 

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

5.   Hospodaření v lesích  

6.   Rozpočet obce 2020 – pokles daňových příjmů 

7.   Koronavirus – pořádání kulturních a sportovních akcí aj. 

8.   Různé + diskuze  

 

ZO schvaluje program zasedání.  

Hlasování: pro -7,     proti - 0,     zdržel se - 0,   program byl schválen 

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

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 14, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou a V. Tomoszka, 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 – 2 ks železných kontejnerů 

ZO projednalo možnosti umístění 2 ks železných kontejnerů na bioodpad o objemu 12 m
3
. 

Kontejnery, které pořídíme v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu 

Krnovsko“. Správní rada Mikroregionu Krnovsko již schválila výsledky cenového marketingu 

na pořízení 2 ks železných kontejnerů. Vítězným dodavatelem je pan Pavel Korchan 

z Osoblahy. Celková cena je 93 400,-Kč bez DPH, tj. cca 113 014,-Kč a budou vyrobeny 

nejpozději do 30. června 2020. Do té doby musíme připravit stání pod tyto kontejnery. 

Původně jsme měli v plánu oba dva kontejnery umístit v Býkově. V Láryšově se, v době 

rozhodování o počtu a umístění kontejnerů tj. na konci roku 2018, zdálo umístění 

velkoobjemového kontejneru na biodpad o objemu 12 m
3
 zbytečné. Rok 2019 ukázal, že opak 

je pravdou. Kontejner na bioodpad tzv. zvon, umístěný v Láryšově v současné době je 

nedostačující, je často plný a má malý otvor. Tento kontejner je dostačující pouze v zimních 

měsících na drobný bioodpad z domácností. V letních měsících je potřeba kontejner větší 

kapacity a s lepším přístupem. Občané i rekreanti v Láryšově z tohoto důvodu stále např. listí 

ze stromů v podzimních měsících pálí na svých zahradách a tím obtěžují kouřem celé okolí. 

Právě při pálení bioodpadu (staré listí a suchá tráva) došlo v Láryšově v měsíci dubnu 



 2  

 

letošního roku k požáru, při kterém zasahovali hasiči z Krnova i Policie ČR. Z výše 

uvedených důvodů je potřeba jeden železný kontejner umístit v Láryšově.  
Návrh usnesení   č. 14, bod č. 3 :  

ZO bere na vědomí, vítězného dodavatele 2 ks železných kontejnerů na bioodpad  

o objemu 12 m
3
, kterým je pan Pavel Korchan z Osoblahy, za celkovou cenu 93 400,-Kč bez 

DPH,tj. cca 113 014,-Kč a dodání nejpozději do 30. června 2020. 

ZO schvaluje umístění 1 ks kontejneru na bioodpad v Láryšově vedle kontejnerů na tříděný 

odpad a 1 ks kontejneru na bioodpad v Býkově v uličce, na parcele č. 1618. 

ZO schvaluje terénní úpravy – přípravu ploch pod tyto kontejnery v Býkově i Láryšově. 
 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. ve výši 2 000,-Kč, 

doručenou dne 5.5.2020 pod č.j. B-L219/2020 (příloha č. 3). 
Návrh usnesení   č. 14, bod č. 4:   

ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí, z.s. na provoz krizové linky ve výši 2 000,-Kč. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  
 

5. Hospodaření v lesích  

Starostka informovala ZO již na zasedání ZO dne 27.4.2020 o tom, že bylo v měsíci dubnu 

vytěženo celkem 129,81m
3
 dřeva z obecního lesa a to suchých listnatých a jehličnatých 

stromů. Náklady na těžbu, vyklizování a přibližování dřeva činily celkem 59 063,-Kč tj.  

v průměru 455,-Kč/1 m
3
. 20,17 m

3 
tvrdého dřeva (větší průměry kmenů) se podařilo prodat za 

2 000,-Kč/m
3
. Část borovic 27,6 m

3
 (větší průměry kmenů) jsme prodali za 800,-Kč/m

3
.  

22,69 m
3
 spotřebujeme jako palivo na Obecním úřadě. Zbývající tvrdé a měkké dřevo špatné 

kvality a malých průměrů, použitelné pouze jako palivo, jsme prodali celkem  

za 41 937,-Kč. Celkový příjem do rozpočtu obce roku 2020 za vytěžené dřevo v měsíci dubnu 

činí 104 357,-Kč. 

Dne 22.4.2020 jsme požádali o finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 

technologie při hospodaření v lese ve výši 10 384,-Kč.  
Návrh usnesení   č. 14, bod č. 5 :  

ZO bere na vědomí náklady na těžbu 129,81 m
3
 v obecním lese v měsíci dubnu 2020 ve výši 

59 063,-Kč a příjem do rozpočtu roku 2020 za vytěžené dřevo v měsíci dubnu ve výši 

104 357,-Kč. Podání žádosti o finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

při hospodaření v lese ve výši 10 384,-Kč. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

6. Rozpočet obce 2020 – pokles daňových příjmů  

ZO projednalo předpokládaný pokles daňových příjmů pro rok 2020 dle predikce 

Ministerstva financí ČR a dopad tohoto poklesu daňových příjmů na rozpočet obce  

(příloha č. 4), znění dopisu předsedy SMS ČR a znění dopisů ministryně financí ze dne 

29.4.2020 a 19.5.2020 adresované výkonné ředitelce SMO ČR, předsedovi SMS ČR a 

předsedovi Svazu měst a obcí ČR (příloha č. 5). 

Starostka informovala ZO, že dne 4.5.2020 schválila svým Usnesením č. 13/2020 

Rozpočtové opatření č. 5/2020 (příloha č. 6). Došlo ke změně výdajových paragrafů a 

položek o 49 000,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek 

rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 14, bod č. 6: 

ZO bere na vědomí předpokládaný pokles daňových příjmů pro rok 2020 dle predikce 

Ministerstva financí ČR a dopad tohoto poklesu daňových příjmů na rozpočet obce. 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020. 

 Hlasování: pro -0,        proti - 7,     zdržel se - 0, usnesení nebylo schváleno 
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7. Koronavirus – pořádání kulturních a sportovních akcí aj. 

Starostka seznámila ZO s aktuální situací počtu potvrzených případů pozitivně testovaných    

na COVID-19 v Moravskoslezském kraji ke dni 24.5.2020 (příloha č. 7). 

ZO projednalo společně se zástupci SDH Býkov, kteří se každoročně podílejí finančně i 

organizačně na pořádání kulturních akcí v obci, uskutečnění dalších kulturních akcí 

plánovaných na rok 2020 tj. červenec – prosinec 2020 (kulturní akce plánované do 30.6.2020 

jsme již zrušili). 

Zastupitelé obce i členové SDH se shodli na tom, že vzhledem k vývoji šíření nákazy 

COVID-19 v Moravskoslezském kraji, stále trvá velké riziko možnosti rozšíření této nákazy 

do naší obce. Kulturních akcí v naší obci se účastní nejen velké množství našich chatařů, 

chalupářů a zahrádkářů, kteří jsou z různých částí Moravskoslezského kraje, ale také lidé 

z okolních vesnic a nedalekého Krnova. 

V současné době platí omezení účasti max. 300 osob na kulturních akcích pořádaných  

ve venkovních i vnitřních prostorách a to za předpokladu dodržování dalších opatření,  jako 

např.  rozestupů, pravidelné dezinfekce atd.  

Na hřišti nemáme vodu, máme pouze zahradní WC tzv. latrínu, nejsme schopni zajistit dvou 

metrové rozestupy při čekání na občerstvení u výdejních okének atd. 

Vláda sice avizuje další uvolňování mimořádných opatření, ale vše závisí na vývoji šíření 

nákazy COVID-19 a denním přírůstku nakažených v ČR. 

Vzhledem ke všem těmto okolnostem se zastupitelé, za podpory členů SDH, rozhodli 

nejbližší plánované kulturní akce v obci Býkov-Láryšov tj. Den obce a Rozloučení s létem, 

zrušit. 

Výlet pro děti byl plánovaný na 4. července 2020 do Polska. Zastupitelé sice zvažovali 

alternativní řešení, uskutečnit pro děti výlet někam do přírody. Na základě vládních výzev, 

aby se lidé neshlukovali ve městech, ale vyrazili raději někam do přírody, vzrostl všude pohyb 

turistů, také v naší obci a jejím okolí. Máme tedy obavu, že různé turistické i naučné stezky, 

které by byly pro děti z naší obce zajímavé, budou v době prázdninových víkendů přeplněné.  

Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli v letošním roce zrušit také Výlet pro děti. 
Návrh usnesení   č. 14, bod č. 7:  

ZO ruší tyto plánované kulturní akce: Výlet pro děti (4.7.2020) a Den obce - Dosídlení 

(25.7.2020) a Rozloučení s létem (29.8.2020) , 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 

 

8. Různé + diskuze 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:00   hodin      

 

V Býkově-Láryšově,  dne 25. 5. 2020,  zapsala Marcela Nytrová      

  

 

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

      

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

                      

 

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

 

   Zveřejněno OD :  27.5.2020 

Zveřejněno DO :   


