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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. 25 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 28.6.2021 v 17,

00
 hod. 

Přítomni: 7   členů ZO  
Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Ing. V. Prusek, 

V. Tomoszek, Č. Petřík                          
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 18.6.2021 do 28.6.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

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

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

                             - kácení dřevin – zmocnění k zastupování   
                             - kácení lípy na hřišti v Býkově                                     
4.   Dotace SZIF – pivní sety a ozvučovací technika – změna projektu  
5.   Dotace z MMR na akci „Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np“  
         a „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

6.   Finanční příspěvek - na obnovu, zajištění, a výchovu lesních porostů 

                                      - na ekologické a k přírodě šetrné technologie        
7.   Nejbližší kulturní akce - Den obce  

                                            - Rozloučení s létem  
8.   Rozpočtové opatření 
9.   REMA – nabídka zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
10. Kalendáře pro občany na rok 2022 

11. Různé + diskuze  

 Starostka navrhla změnu pořadí a doplnění programu o tři body: 
 č. 11. Mikroregion Krnovsko – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 23.2.2021 

- dodatek schválila správní rada Mikroregionu dne 25.6.2021 

č. 12. Umístění stavby na obecním pozemku – prodloužení termínu 

- změna podmínek usnesení ZO č. 8/ bod č. 3/3 ze dne 16.9.2019 

č. 13. Pomoc obcím postiženým živelnou pohromou 24.6.2021 - prostřednictvím SMS ČR 

-  darovací smlouva  

č. 14. Různé + diskuze 
 

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění o bod č. 11. Mikroregion – 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 23.2.2021, bod č. 12. Umístění stavby na obecním 
pozemku – prodloužení termínu, bod č. 13. Pomoc obcím postiženým živelnou pohromou 
24.6.2021 - prostřednictvím SMS ČR a  bod č. 14. Různé + diskuze  

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 25, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: V. Tomoszka a Č. Petříka 

                       - zapisovatelku: M. Nytrovou  
 Hlasování: pro – 7,    proti - 0,    zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
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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 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  o výměře cca 70 m2 již na zasedání dne 
31.5.2021, 

 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. 

Starostka a místostarosta se sešli s  k ústnímu jednání na pozemku  
p.č. 919/1 v Láryšově, aby na místě upřesnili jakou část pozemku má obec zájem koupit. 

 s návrhem dělení pozemku o výměře cca 70 m2 
souhlasili a požadují 50,-Kč  

za 1 m
2
. Přesná výměra byla stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 

č. 424-45/2021 (příloha č. 3). Pozemek p.č. 919/1 o původní výměře 773 m
2 byl tímto GP 

rozdělen takto: 
- pozemek p.č. 919/1 nová výměra 703 m2 

- pozemek p.č. 919/3 výměra 70 m2
 

 požadují, aby obec zaplatila náklady na zhotovení geometrického plánu   

pro rozdělení pozemku p.č. 919/1 ve výši 5 500,-Kč a správní poplatek za návrh na vklad  
do katastru nemovitostí ve výši 2 000,-Kč. 
 Návrh usnesení č. 25, bod č. 3.1:  

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

nově pod p.č. 919/3 dle geometrického plánu č. 424-45/2021 za cenu 50,-Kč/1m2
 tj. celkem  

3 500,-Kč. 
ZO schvaluje úhradu nákladů na zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

č. 424-45/2021 ve výši 5 500,-Kč a úhradu správního poplatku za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí ve výši 2 000,-Kč. 
  Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

3.2 Kácení dřevin – zmocnění k zastupování   
ZO schválilo na svém zasedání dne 31.5.2021 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 majetku obce Býkov-Láryšov, v k.ú. Býkov a taktéž navrženou náhradní výsadbu. 
Investor akce Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj, Ostrava zastoupený na základě plné moci firmou 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava žádá obec Býkov-Láryšov jako vlastníka 
pozemků p.č. 78/1, 1574, 1576, 1577, 1595, 1596, 1600, 1653 v k.ú. Býkov o souhlas 

s kácením dřevin v rámci stavby „Malá vodní nádrž, protierozní průleh a rekonstrukce 

polních cest HC 3.1 a HC 3.2“ a zmocnění k zastupování účastníka řízení ve správním řízení 
před příslušným správním orgánem ve věci kácení dřevin (příloha č. 4). 
Návrh usnesení č. 25, bod č. 3.2:  

ZO souhlasí s kácením dřevin v souvislosti se stavbou „Malá vodní nádrž, protierozní průleh 
a rekonstrukce polních cest HC 3.1 a HC 3.2“ na pozemcích v majetku obce Býkov-Láryšov, 

v k.ú. Býkov dle seznamu (příloha č. 5) za podmínky, že obci jako vlastníku uvedených 
pozemků bude ponecháno dřevo, které lze použít jako palivo a to bez větví. 
ZO zmocňuje investora akce Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava, IČ: 01312774, zastoupeného na základě plné moci 
firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. Ostrava, IČ: 42767377 k zastupování obce 
Býkov-Láryšov jako účastníka řízení ve správním řízení před příslušným správním orgánem 
ve věci 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 majetku obce Býkov-Láryšov, 
v k.ú. Býkov dle seznamu (příloha č. 5). 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  
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3.3 Kácení lípy na hřišti v Býkově   
ZO projednalo nutnost skácení lípy na pozemku p.č. 1638, v k.ú. Býkov, v majetku obce 

Býkov-Láryšov. Lípa se stále více naklání, půda v okolí kmene se zvedá, kořeny v okruhu cca 

7 metrů stále více vystupují nad úroveň okolního terénu dle přiložené fotodokumentace z roku 

2019 a z června 2021 (příloha č. 6). V měsíci květnu začalo z lípy opadávat listí. Náklon lípy 
je již v současné době tak velký, že při velmi častých větrech hrozí její pád. Lípa se nachází  
na veřejném prostranství, na hřišti v Býkově. V těsné blízkosti pod lípou ze dvou stran jsou 
umístěny lavičky. Lavičky jsou pro své umístění ve stínu pod stromy využívány rodiči, kteří 
přijdou s dětmi na hřiště nebo dětské hřiště umístěné nedaleko. Strom ohrožuje na zdraví a 

 na životě všechny osoby, které se pohybují pod lípou nebo v její těsné blízkosti. Lípa se 
nachází v těsné blízkosti pozemku p.č. 1699, na němž je umístěna komunikace, kterou 
využívají návštěvníci hřiště k parkování automobilů a to v bezprostřední blízkosti lípy. Dále 
tuto komunikaci využívají zemědělci, lesníci a houbaři či turisté jako přístup na své pozemky 
a do lesa.  
Návrh usnesení č. 25, bod č. 3.3:  

ZO souhlasí se skácením lípy na hřišti v Býkově na pozemku p.č. 1638 dle přiložené 
fotodokumentace (příloha č. 6). 

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

  

4. Dotace SZIF - pivní sety a ozvučovací technika – změna projektu 

Starostka informovala ZO o způsobu dočerpání schválených finančních prostředků v rámci 
výzvy č. 5 MAS Rozvoj Krnovska, operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 
2014-2020, na vybavení obce pro pořádání kulturních a sportovních akcí. V žádosti o dotaci 
jsme vyčíslili výdaje, ze kterých byla stanovena dotace na 127 000,-Kč a to na 20 ks pivních 
setů a ozvučovací techniku. Toto zařízení bylo nakoupeno v květnu za celkovou cenu 92 070,-

Kč. Po dohodě s MAS Rozvoj Krnovska, byly poslány na SZIF Hlášení o změnách č. 2 a 3, 
v nichž jsme zahrnuli do výdajů projektu ještě 11 ks pivních setů - jako zakázku č. 3 
s celkovými výdaji ve výši 34 930,-Kč. Na tuto zakázku budeme muset udělat nový cenový 
marketing a to z důvodu časové prodlevy a změny cen na trhu. Vyrozumění o schválení změn 
jsme ještě neobdrželi. 
 Návrh usnesení č. 25, bod č. 4:  

ZO bere na vědomí Hlášení o změnách č. 2 a č. 3 zaslané na SZIF. 
ZO schvaluje nakoupit v rámci projektu Vybavení pro potřeby obce, operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020  ještě 11 ks pivních setů - jako zakázku č. 3 
s celkovými výdaji ve výši 34 930,-Kč. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5. Dotace z MMR na akci „Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np“  
    a „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

Starostka informovala ZO, že dne 7.6.2021 byl na webových stránkách Ministerstva  
pro místní rozvoj ČR zveřejněn seznam akcí doporučených a nedoporučených k poskytnutí 
dotace z dotačního titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 

Náš projekt na Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np a Stavební úpravy krovu a střechy OÚ 
nazvaný „Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov“ na rekonstrukci budovy OÚ nebyl 
doporučen k poskytnutí dotace. Oficiální rozhodnutí ještě nebylo doručeno. 
Návrh usnesení   č. 25, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí informaci starostky, že nám nebude poskytnuta dotace na projekt 

„Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov“ z MMR z podprogramu 117D8210 Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6.  Finanční příspěvek - na obnovu, zajištění, a výchovu lesních porostů 

                                       - na ekologické a k přírodě šetrné technologie        
Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel:  
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 54 000,-Kč 

- ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 9 313,-Kč  
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vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 3.6.2021 (příloha č. 7).   

Žádost o tento finanční příspěvek byla podána dne 21.12.2020. Finanční příspěvek nám byl 
přiznán ve výši 100% požadované částky a je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly 
Ministerstva zemědělství. 
Návrh usnesení  č. 25, bod č. 6:    

ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na účel:  
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 54 000,-Kč 

- ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, ve výši 9 313,-Kč, 
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.  Nejbližší kulturní akce  
7.1 Den obce 

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému zmírňování Nařízení 
vlády ČR a Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zastupitelé na své pracovní schůzce 
dne 9.6.2021 rozhodli nezrušit Den obce a uspořádat ho v plánovaném termínu dne 24.7.2021.  

S ohledem na časovou náročnost přípravy této akce a nutnost objednání programu 
s dostatečným časovým předstihem, byl taktéž na pracovní schůzce dne 9.6.2021 dohodnut 

program a materiální zajištění akce včetně financování. 
Hudební vystoupení kapely „Lovci Nedvědů“ od 17:00 do 24:00 hod. za 10 000,-Kč  
Vození dětí na koních Ing. Janou Blažejovou od 17:00 do 18:00 hod. za 1 100,-Kč  
Objednání atrakcí od firmy Gemare Agency: Wipe out „Obří koule“, Skákací hrad Bořek 
stavitel se skluzavkou a elektrický býk. Cena za pronájem atrakcí od 15:30 do 19:30 hod. je 

35 000,-Kč bez DPH včetně dopravy tj. celkem 42 350,-Kč vč. DPH. Objednání dvou 
mobilních toalet s možností mytí rukou za cenu 5 400,-Kč bez DPH tj.cca 6 534,-Kč vč. DPH. 
Malování na obličej od 15:30 do cca 20:00 hodin za cenu max. 4 000,-Kč. 

Ukázka výcviku psů od 16:00 do 16:30 hod. za cenu max. 3 000,-Kč. 
Nákup předmětů do tomboly za cca 10 000,-Kč, včetně hlavní ceny vyhlídkového letu 

 nad Krnovem pro 3 osoby. 

Další náklady: zapůjčení 2 ks elektrocentrály, poplatek OSA (ochranný svaz autorský) atd.   
Náklady na akci nepřekročí celkové plánované náklady 100 000,-Kč 
Návrh usnesení   č. 25, bod č. 7.1:  

ZO schvaluje nezrušit Den obce a uspořádat ho v plánovaném termínu dne 24.7.2021. 
ZO bere na vědomí program a materiální zajištění akce včetně financování a nutnost 
objednání programu s dostatečným časovým předstihem: 
Hudební vystoupení kapely „Lovci Nedvědů“ od 17:00 do 24:00 hod. za 10 000,-Kč  
Vození dětí na koních Ing. Janou Blažejovou od 17:00 do 18:00 hod. za 1 100,-Kč  
Objednání atrakcí od firmy Gemare Agency: Wipe out „Obří koule“, Skákací hrad Bořek 
stavitel se skluzavkou a elektrický býk. Cena za pronájem atrakcí od 15:30 do 19:30 hod. je 
35 000,-Kč bez DPH včetně dopravy tj. celkem 42 350,-Kč vč. DPH. 
Objednání dvou mobilních toalet s možností mytí rukou za cenu 5 400,-Kč bez DPH tj. cca 
6 534,-Kč vč. DPH. 
Malování na obličej od 15:30 do cca 20:00 hodin za cenu max. 4 000,-Kč. 
Ukázka výcviku psů od 16:00 do 16:30 hod. za cenu max. 3 000,-Kč. 
Nákup předmětů do tomboly za cca 10 000,-Kč, včetně hlavní ceny vyhlídkového letu  
nad Krnovem pro 3 osoby. 

Další náklady: zapůjčení 2 ks elektrocentrály, poplatek OSA (ochranný svaz autorský) atd.   
ZO schvaluje celkové náklady na akci Den obce ve výši max. 100 000,-Kč 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

  

7.2 Rozloučení s létem  
ZO projednali uspořádání akce Rozloučení s létem plánované na 28.8.2021. V případě, že se 
zhorší epidemiologická situace a budou v platnosti omezení, které by komplikovala uspořádání 
této akce, akce bude zrušena. 
V rámci této akce pořádáme každoročně soutěž v pečení moučníků na dané téma. V letošním 
roce upečeme České buchty (Honzovy). 
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Návrh usnesení   č. 25, bod č. 7.2:  
ZO schvaluje uspořádání akce Rozloučení s létem pouze v případě příznivé epidemiologické 
situace. Součástí akce bude soutěž v pečení Českých buchet. 
  Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

8. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 11.6.2021 schválila svým Usnesením č. 10/2021 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 (příloha č. 8). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 91 257,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 25, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

9. REMA – nabídka zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
Starostka seznámila ZO s dopisem společnosti REMA Systém, a.s., zaslaný obci dne 
31.5.2021(příloha č. 9). 
ZO projednali nabídku a znění návrhu Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

(příloha č. 10). 
Návrh usnesení   č. 25, bod č. 9:  

ZO bere na vědomí znění dopisu společnosti REMA Systém, a.s.. 
ZO neschvaluje uzavření Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru  
na elektrozařízení, baterie a akumulátory. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

10. Kalendáře pro občany na rok 2022 

Starostka oslovila ZO s dotazem, zda i v letošním roce necháme zhotovit kalendáře  
pro občany, chataře a chalupáře naší obce. 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 2022 
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 2022, které budou 
uvedeny v kalendáři na následujícím zasedání ZO. 
V loňském roce byly zhotoveny stolní kalendáře firmou VIKPAP GROUP s.r.o. v nákladu 
140 ks, o rozměrech 31 x 13,4 cm za 57,90 Kč/ks bez DPH tj. cca 70,-Kč s DPH/ks.  

Návrh usnesení č. 25, bod č. 10: 
ZO schvaluje zhotovení kalendářů naší obce na rok 2022 pro občany, chataře, chalupáře a 
potřebu obce v nákladu 140 ks. Zhotovitele vybereme na základě cenových nabídek. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

11. Mikroregion Krnovsko – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 23.2.2021 

Starostka seznámila ZO s obsahem DODATKU č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
23.2.2021, který schválila Správní rada Mikroregionu na svém zasedání dne 25.6.2021 

(příloha č. 11). 

Tento dodatek byl vypracován na podnět obce Býkov-Láryšov a to z důvodu, že ve smlouvě  
o výpůjčce 2 ks velkoobjemových kontejnerů zapůjčené Mikroregionem Krnovsko obci 
Býkov-Láryšov byla uvedená částka za tyto kontejnery bez zohlednění nákladů na dopravu. 
Dodatkem se mění Čl. I. odst. 1) předmětné smlouvy. Nově zní: 
„……………, které nabyl na podkladě písemné objednávky ze dne 19.5.2020 za kupní cenu  
ve výši 116.886,- Kč s DPH.“ 

Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změn. 
Návrh usnesení č. 25, bod č. 11: 
ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 23.2.2021 na 2 ks 
velkoobjemových kontejnerů. 
  Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
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12. Umístění stavby na obecním pozemku – prodloužení termínu  
ZO na svém zasedání dne 16.9.2019, usnesením č. 8, bod č. 3/3 schválilo žádost  

 o souhlas k umístění stavby „přístavba o výměře 32 m2, ke stavbě 
č.p.126 v části obce Láryšov“ na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce 
Býkov-Láryšov za těchto podmínek: 
1) Žádost o dodatečné povolení stavby bude podána nejpozději do 31.10.2019. 
2) Stavba bude zkolaudovaná nejpozději do 31.12.2020. 
V případě nesplnění výše uvedených podmínek si zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov  
vyhradilo právo svůj souhlas s umístěním stavby „přístavba o výměře 32 m2, ke stavbě  
č.p.126 v části obce Láryšov“ na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce  
Býkov-Láryšov zrušit. 
Žadatelé podmínky (termíny) sice nesplnili, ale zastupitelstvo svůj souhlas s umístěním 
stavby nezrušilo.  v současné době zadal vypracování PD a vyřízení 
dodatečného povolení stavby. V zájmu obce Býkov-Láryšov je legalizace této přístavby. 
PD bude zpracována v souladu s GP č.407-7/2019 ze dne 30. května 2019, který byl součástí 
zveřejnění Záměru obce Býkov-Láryšov umístit přístavbu o výměře 32 m2

 na pozemku p.č. 
929/1, zahrada, v majetku obce Býkov-Láryšov od 7.6.2019 do 24.6.2019. 
Při dodatečném povolení předmětné přístavby by mohl mít Stavební úřad pochybnosti, zda je 
souhlas obce stále aktuální. Zastupitelé projednali změnu podmínek. 
Návrh usnesení č. 25, bod č. 12: 

ZO schvaluje umístění přístavby o výměře 32 m2, ke stavbě č.p.126 v části obce Láryšov“  
na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle GP 

č.407-7/2019 ze dne 30. května 2019 za těchto podmínek: 
1) Stavba bude povolena nejpozději do 31.12.2022. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno  
 

13. Pomoc obcím postiženým živelnou pohromou 24.6.2021 - prostřednictvím SMS ČR 
Starostka seznámila ZO s dopisem Sdružení místních samospráv (SMS) ze dne 25.6.2021  

ve věci: Adresné a přímé pomoci tornádem postiženým obcím (příloha č. 12).  

Jednalo by se o: a) poskytnutí daru (finanční prostředky) za obec 

                           b) vybrat od občanů na základě jednoduché darovací smlouvy finanční   
                               příspěvky   
Celkovou částku, kterou takto shromáždí obec na svém účtu následně poukáže na základě 
darovací smlouvy SMS, nejpozději do 31.8.2021 na transparentní účet, který zřídila Česká 
spořitelna a.s. společně se SMS pro každou obec, spravovaný zcela bez poplatků. 
Starostka seznámila ZO se zněním vzorů darovacích smluv a přehledem transparentních 
účtů zřízených u České spořitelny a.s.. 
Návrh usnesení č. 25, bod č. 13: 

ZO schvaluje poskytnout dar za obec ve formě finančního příspěvku obcím postiženým 
tornádem v červnu 2021. Výši příspěvku schválíme na následujícím zasedání ZO. 

ZO neschvaluje vybírat od občanů dary na základě darovacích smluv. 

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

 

14. Různé + diskuze 
 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 

 

 
Zasedání ukončeno:      v 19:50  hodin   
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V Býkově-Láryšově,  dne 28. 6. 2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Vladislav Tomoszek           .............……...……………...                                  

      

   Čestmír Petřík                    ......………..……....…………  

                     

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 30.06.2021  

Zveřejněno DO : 


