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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. 24 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 31.5.2021 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 21.5.2021 do 31.5.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

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

3.   Účetní závěrka 2020 

4.   Závěrečný účet obce 2020 

5.   Majetek obce - nákup pozemku pod aut. zastávkou v Láryšově 

                             - umístění staveb na obecních pozemcích 

        „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest“ 

                             - kácení dřevin v souvislosti s těmito stavbami 
6.   Rekonstrukce střechy OÚ 

      - výsledek zadávacího řízení   
      - výběr TDI (stavebního dozoru) 
      - výběr koordinátora BOZP 

7.   Mikroregion Krnovsko – nové stanovy, rozpočtové opatření 
8.   Rozpočtové opatření 
9.   Různé + diskuze 

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 24, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a 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 2020 

ZO projednalo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2020 na základě těchto předložených 
dokladů:   
Závěrečný účet za rok 2020 – souhrnná sestava k 31.12.2020 

Výkaz Fin 2-12M 2020    

Rozvaha k 31.12.2020 
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Příloha k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020             

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020 

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2020                                                                                            
 

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 2020 je 497 885,18 Kč.                                   
Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky k rozvahovému dni 31.12.2020.  
Návrh usnesení č. 24, bod č. 3:  
ZO schvaluje účetní závěrku obce Býkov-Láryšov sestavenou k 31.12. 2020. 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 31.12.2020 

(příloha č. 3 – Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020).   
Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

4. Závěrečný účet obce 2020 

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

Láryšov v roce 2020“ (příloha č. 4), „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Býkov-Láryšov za rok 2020“ (příloha č. 5) a Návrh závěrečného účtu obce Býkov-Láryšov  
za rok 2020 (příloha č. 6). Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedl Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly dne 29.4.2021 

v návaznosti na dílčí přezkoumání vykonané dne 19.11.2020 s výsledkem: 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 v plném rozsahu, včetně všech příloh: 

Výkaz Fin 2 - 12M 2020, Rozvaha k 31.12.2020, Příloha k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty 
k 31.12.2020, Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020, Zápis o výsledku 
dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2020, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2020 byl zveřejněn na elektronické 

úřední desce obce umožňující dálkový přístup  od 6.5.2021 do 31.5.2021.  

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 – zkrácená verze, obsahující plnění rozpočtu za rok 2020 

dle tříd a komentář obsahující mimo jiné závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,   
byl zveřejněn na fyzické úřední desce obce od 6.5.2021 do 31.5.2021.  
Návrh usnesení č. 24, bod č. 4:  

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Býkov-Láryšov za rok 2020 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 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

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

  

5. Majetek obce 

5.1 Nákup pozemku pod aut. zastávkou v Láryšově  

ZO projednali zájem obce o odkoupení části pozemku p.č. 919/1, ostatní plocha, v k.ú. 
Býkov, ve vlastnictví  (příloha č. 7). Jednalo by se o část tohoto 
pozemku pod a v bezprostředním okolí autobusové zastávky Láryšov rozcestí k Dubnici  

o výměře cca 70 m2 
(příloha č. 8), tak abychom byli schopni zajistit údržbu a případnou 

rekonstrukci či výměnu zastávky a pozemek navazoval na pozemek p.č. st. 123 pod hasičskou 
zbrojnicí, který je v majetku obce Býkov-Láryšov. 
 Návrh usnesení č. 24, bod č. 5.1:  

ZO schvaluje požádat  o prodej části pozemku p.č. 919/1, ostatní plocha, 
v k.ú. Býkov, o výměře cca 70 m2

 dle přílohy č. 8 a jednat o výši ceny části tohoto pozemku.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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5.2 Umístění staveb na obecních pozemcích 

        „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest“ 

Starostka seznámila ZO již na zasedání dne 26.4.2021 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. Býkov.  

Záměr umístit stavbu „Malá vodní nádrž“, na pozemku p.č. 1653, vodní plocha, k.ú. Býkov, 
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu umístění stavby a soupisu 
dotčených parcel, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě 
umožňující dálkový přístup od 30.4.2021 do 17.5.2021 (příloha č. 9). 

Záměr umístit stavbu „Rekonstrukce polních cest“, na pozemku p.č. 1577, ostatní plocha a  
na pozemku p.č. 1594, ostatní plocha, oba v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, 
včetně situačního nákresu umístění stavby a soupisu dotčených parcel, byl zveřejněn  
na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup  
od 30.4.2021 do 17.5.2021 (příloha č. 10). 

Záměr umístit stavbu „Protierozní průleh“, na pozemcích p.č. 1576, 1577, 1596, 1598, ostatní 
plocha a na pozemku p.č. 1600, vodní plocha, všechny v k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce 
Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu umístění stavby a soupisu dotčených parcel, byl 

zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový 
přístup od 30.4.2021 do 17.5.2021 (příloha č. 11). 

Starostka seznámila ZO s protokolem z ústního jednání a ohledání na místě k záměru stavby 
„Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“ (příloha 
č. 12), které provedl dne 13.5.2021 Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životního 
prostředí MěÚ Krnov za přítomnosti zástupce žadatele (Státní pozemkový úřad), zástupců 
zmocněnce (Dopravoprojekt Ostrava a.s.) a starostky a místostarosty obce Býkov-Láryšov. 
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 5.2:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních 
cest HC 3.1 a HC 3.2“ na pozemcích p.č. 1653 a 1600, vodní plocha, na pozemcích p.č. 1577, 
1594, 1576, 1596, 1598, ostatní plocha, všechny k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov  
(příloha č. 9,10 a 11). 

ZO bere na vědomí protokol z ústního jednání a ohledání na místě k záměru stavby „Malá 
vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“, které provedl 
dne 13.5.2021 Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životního prostředí MěÚ 
Krnov (příloha č. 12). 
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

5.3 Kácení dřevin v souvislosti s těmito stavbami 
ZO projednali seznam stromů, keřů a porostů určených ke kácení v souvislosti se stavbou  

společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Býkov   
„Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“. Tento 
seznam je obsažen v přílohách A a B Dendrologického průzkumu (příloha č. 13), který 
provedla firma Pragoprojekt a.s. v souvislosti s přípravou stavby „Malá vodní nádrž, 
protierozní průleh a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“. 
ZO projednali návrh náhradní výsadby, seznam navrhovaných druhů dřevin a jejich umístění 
na dotčených pozemcích (příloha č. 14). 
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 5.3:  

ZO schvaluje kácení dřevin v souvislosti se stavbou „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a 
rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“ na pozemcích v k.ú. Býkov, v majetku obce 

Býkov-Láryšov dle seznamu, který tvoří přílohu č. 13. 
ZO schvaluje náhradní výsadbu dle přílohy č. 14. 
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6.  Rekonstrukce střechy OÚ 

6.1 Výsledek zadávacího řízení 
Starostka seznámila ZO, se svým usnesením č. 8/2021, kterým jmenovala  
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. jako odborníka ve vztahu k požadovanému plnění do komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy krovu a střechy 
OÚ“, které obsahuje zdůvodnění tohoto jmenování (příloha č. 15- Usnesení starostky). 

ZO projednalo výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební 
úpravy krovu a střechy OÚ“ ze dne 24.5.2021 spolufinancované z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021“ (příloha č. 16 - Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek).   
 

Výpis z protokolu o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek: 
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídky byly zadavateli doručeny nabídky těchto účastníků 
(pořadí podle doručení): 
1) Milan Kocuba, Býkov 14, 794 01 Býkov-Láryšov, IČO 68186185 

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

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

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

Nabídka č. 2 firmy TEK PRO.CZ s.r.o.,Cejl 1346/11, 794 01 Krnov, IČ 08831653 
nevyhověla všem požadavkům zadavatele a nebyla hodnocena. 
 

Nabídka č. 3 AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. Armády 835/36, 794 01 Krnov, IČ 05091632 
účastníka zadávacího řízení nejlépe splnila požadavky zadavatele.  
Nabídka tohoto uchazeče má nejnižší nabídkovou cenu při splnění všech podmínek 
zadavatele. 
 

ZO projednali skutečnost, že až po uplynutí lhůty k podání nabídky na veřejnou zakázku  
na stavební práce na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancované z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021“ byla zjištěna nepřesnost a neúplnost rozpočtu a projektové 
dokumentace. Avizované vícepráce související s nepřesností výkazu výměr (slepého 
rozpočtu), který byl součástí zadávací dokumentace, byly předběžně vyčísleny na 90 112,98 

Kč bez DPH tj. 109 036,71 včetně DPH (pouze hrubý odhad).  Minimálně o tuto částku by 
byla navýšena původní nabídková cena 1 347 746,20 Kč bez DPH, 1 630 772,90 Kč 
včetně DPH. S ohledem na výši nabídkové ceny, výši ceny avizovaných víceprací a další 
náklady spojené s touto akcí (dle cenových nabídek) jako je TDI (stavební dozor) cca 50 000,-

Kč bez DPH a koordinátor BOZP cca 40 000,-Kč bez DPH, které by obec musela zaplatit, se 
stává rekonstrukce střechy OÚ nazvaná „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ při maximální 
výši dotace 400 000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“, nerealizovatelnou.  

A to i v případě využití nabídky Komerční banky na poskytnutí úvěrového rámce ve výši 
500 000,-Kč. Vyšší úvěr by obec nebyla schopna splácet. 
 

Původní nabídková cena:        1 630 772,90 Kč vč. DPH 

Avizované vícepráce:                 109 036,71 Kč vč. DPH 

TDI a BOZP cca:                        110 000,00 Kč vč. DPH 

--------------------------------------------------------------------- 

Náklady celkem cca:               1 849 809,61 Kč vč. DPH 

Dotace MSK max.                   - 400 000,00 Kč 

Úvěr KB                                  - 500 000,00 Kč     
--------------------------------------------------------------------- 

Financování z vl. zdrojů:           949 809,61 Kč 

 

Pro stáří budovy nelze vyloučit, že by v průběhu realizace stavby došlo k vyčíslení dalších 
víceprací, na které by obec už neměla finanční prostředky. 
Původní rozpočet na rekonstrukci střechy sestavený v roce 2019 a aktualizovaný na podzim 
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2020 činil 1 089 757,52 Kč bez DPH tj. 1 318 606,70 Kč. 
Návrh usnesení  č. 24, bod č. 6.1:    
ZO bere na vědomí jmenování  jako odborníka ve vztahu k požadovanému 
plnění do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 24.5.2021, na veřejnou zakázku 
na stavební práce „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ a zdůvodnění tohoto jmenování. 
ZO ruší zadávací řízení na zakázku na stavební práce „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 
spolufinancovanou z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“.  
ZO ruší realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancovanou 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2021“, z důvodu vysoké finanční náročnosti způsobené 
velkým rozdílem mezi původním rozpočtem a nabídkovou cenou spojenou s avizovanými 
vícepracemi. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6.2 Výběr TDI (stavebního dozoru) 
ZO zrušilo realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancovanou 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2021“. 

 Z toho důvodu není potřeba zajištění stavebního dozoru na tuto akci.  
Návrh usnesení  č. 24, bod č. 6.2:    
ZO ruší výběr 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 2021“ z důvodu zrušení realizace tohoto 

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

 

6.3 Výběr koordinátora BOZP 

ZO zrušilo realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ spolufinancovanou 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova Moravskoslezského kraje 2021“. 

 Z toho důvodu není potřeba zajištění koordinátora BOZP na tuto akci.  
Návrh usnesení  č. 24, bod č. 6.3:    
ZO ruší výběr 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 2021“ z důvodu zrušení realizace tohoto 
projektu. 
  Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.  Mikroregion Krnovsko – nové stanovy, rozpočtové opatření 
7.1 Nové stanovy 

ZO projednalo znění návrhu Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko 

(příloha č. 17).  
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 7.1:  

ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko (příloha č. 17).  
  Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

  

7.2 Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 1/2021, které bylo schváleno 
Správní radou MRK dne 14.4.2021, č. usnesení 2/108 (příloha č. 18).  
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 7.2:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 1/2021. 
  Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

8. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 30.4.2021 schválila svým Usnesením č. 7/2021 

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (příloha č. 19). Došlo k navýšení finančních prostředků 
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příjmových a výdajových paragrafů a položek o 178 656,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2021. 
 Hlasování: pro –6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

9. Různé + diskuze 
 

Nejbližší kulturní akce  
ZO projednalo současná platná opatření ovlivňující uspořádání nejbližší plánované kulturní 
akce v roce 2021 Den obce – Dosídlení dne 24.7.2021. 
 
Návrh usnesení   č. 24, bod č. 9:  

ZO rozhodne o uspořádání nejbližší kulturní akce v roce 2021 Den obce - Dosídlení 
plánované na 24.7.2021dle vývoje aktuální situace a popřípadě tuto akci zruší na následujícím 
zasedání.  
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      v  20:10 hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 31.5.2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

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

      

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

                     

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 02.06.2021  

Zveřejněno DO : 


