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Zápis a Usnesení č. 27  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 18.8.2021 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 7   členů ZO  

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

Č. Petřík, V. Tomoszek                          

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 09.08.2021 do 18.08.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Majetek obce - umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy“ –   

                                            zemní kabelové vedení nízkého napětí v předpokládané     

                                            délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1  

                                         - věcné břemeno na zemní kabelové vedení nízkého napětí   

                                           v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1  

                                         - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a   

                                           dohoda o umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy“   

4.   Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva - žádost o proplacení 

                                                                                - smlouva 

5.   Kalendáře obce na rok 2022 – výběr dodavatele 

6.   Nejbližší kulturní akce – Rozloučení s létem  

7.   Rozpočtové opatření 

8.   Různé + diskuze  
 

ZO schvaluje program zasedání.  
Hlasování: pro - 7,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 27, bod č. 1: 

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a Ing. V. Pruska 

                       - 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 

Umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy“  
ZO projednalo žádost o vyjádření a souhlas ke stavbě „Láryšov, p.č. 74/6, rozš.. k NN“  

(příloha č. 3), doručenou dne 14.7.2021 č.j. B-L506/2021. Žádost byla zaslána společností 

Albreko s.r.o., která byla vybrána společností ČEZ Distribuce, a.s. ke zpracování projektové 

dokumentace včetně zajištění veřejnoprávního a majetkoprávního projednání, to vše  

na základě plné moci udělené zmocnitelem společností ČEZ Distribuce, a.s. zmocněnci  
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společnosti Albreko s.r.o.. Kopie plné moci byla zaslána společně s výše uvedenou žádostí. 

Jako přílohy žádosti byly doloženy:  

-  koordinační situační výkres a katastrální situační výkres (příloha č. 4) 

Jedná se o napojení pozemku p.č. 74/6 na vedení NN zemním kabelovým vedením nízkého 

napětí v předpokládané délce 2 bm na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 

Záměr umístit stavbu „Zařízení distribuční soustavy“ –  zemní kabelové vedení nízkého 

napětí v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8020706/2 a katastrálního situačního výkresu 

stavby, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě 

umožňující dálkový přístup od 23.7.2021 do 10.8.2021 (příloha č. 5). 

ZO projednalo zřízení věcného břemene na předmětné zemní kabelové vedení nízkého 

napětí  v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov za jednorázovou náhradu 2 000,-Kč. Náhrada byla 

stanovena v souladu se zákonem č. 237/2020 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 488/2020 

Sb. k provedení zákona o oceňování majetku. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. je dle 

Energetického zákona č. 458/2000 Sb. §25 odst. 4 jako provozovatel distribuční soustavy, 

povinna uzavřít na toto vedení věcné břemeno. Obsahem věcného břemene je právo 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy na dotčeném pozemku, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.  

Povinností obce Býkov-Láryšov jako vlastníka pozemku je výkon těchto práv strpět. 

ZO projednalo znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

o umístění stavby č. IV-12-8020706/2 (příloha č. 6), která byla zveřejněna společně se 

záměrem obce umístit stavbu „Zařízení distribuční soustavy“ –  zemní kabelové vedení 

nízkého napětí v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické 

podobě umožňující dálkový přístup od 23.7.2021 do 10.8.2021 
Návrh usnesení č. 27, bod č. 3:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Zařízení distribuční soustavy“ –  zemní kabelové vedení 

nízkého napětí v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle katastrálního situačního výkresu (příloha č. 4).   

ZO schvaluje zřízení věcného břemene na zemní kabelové vedení nízkého napětí 

v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle katastrálního situačního výkresu (příloha č. 4)  

za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,-Kč. 

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

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020706/2 (příloha č. 6). 
Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

  

4. Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva   

ZO projednalo žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov ve výši 7 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 uhrazených MS krajem 

konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území poskytovatele 

(příloha č. 7).  

ZO projednalo znění veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov“ (příloha č. 8), mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) 

a Moravskoslezským krajem (jako příjemcem) jejíž předmětem je závazek poskytovatele 

poskytnout příjemci dotaci ve výši 7 500,-Kč účelově určenou na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

uhrazených MS krajem konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se 

na území obce Býkov-Láryšov dle kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
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Návrh usnesení č. 27, bod č. 4: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce Býkov-Láryšov 

ve výši 7 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.  

ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Býkov-Láryšov“ mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) a 

Moravskoslezským krajem (jako příjemcem) (příloha č. 8). 
 Hlasování: pro -7,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Kalendáře obce na rok 2022 – výběr dodavatele  

ZO schválilo zhotovení kalendářů naší obce na rok 2022 pro občany, chataře, chalupáře a 

potřebu obce v nákladu 140 ks již na svém zasedání dne 28.6.2021, usnesením č. 25, bod  

č. 10. V kalendáři budou uvedeny informace o vývozu komunálního odpadu – termíny na rok 

2022 byly odsouhlaseny s Technickými službami Krnov.  

ZO schválilo seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH v roce 

2022, které budou uvedeny v kalendáři na svém zasedání dne 19.7.2021, usnesením č. 26, bod 

č. 6.  

ZO projednalo taktéž na zasedání dne 19.7.2021 nabídky čtyř firem, kterým byla zaslána 

žádost o cenovou nabídku na zhotovení kalendářů obce na rok 2022. ZO rozhodlo počkat  

na pátou cenovou nabídku firmy OPTYS spol. s r.o.. 

Cenová nabídky firmy OPTYS spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice,  

IČ 42869048 byla doručena dne 20.7.2021 (příloha č. 9). 

Týdenní stolní kalendáře formátu 300 x 150 mm, v nákladu 140 ks nám zhotoví OPTYS spol. 

s r.o. za 68,50 Kč/ks bez DPH tj. cca 82,89 Kč/ks s DPH, celkem za 140 ks cca 11 604,-Kč  

s DPH. Stolní kalendáře malé A5 viz poslední výroba v roce 2019 (liší se pouze samolepkou 

na stojánku, která nahrazuje prodloužený list) zhotoví za 65,87 Kč/ks bez DPH tj. cca 79,71 

Kč/ks s DPH, celkem za 140 ks cca 11 159,- Kč. Doprava a grafické práce jsou pro nás 

zdarma. 

Nabídka na zhotovení kalendářů od firmy Baloušek, s.r.o. Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín, 

je při počtu 140 ks a nabízených rozměrech 210 x 150 mm (menší formát než byl požadován) 

a kvalitě dle specifikace uvedené v cenové nabídce 73,83,-Kč/ks bez DPH tj. cca 89,33 Kč/ks 

s DPH + grafické zpracování s úpravou fotek 7 000,-Kč bez DPH tj. cca 8 470,-Kč s DPH = 

celkem 20 976,20 s DPH. Za návrh obálky dle skutečnosti 400,-Kč bez DPH/hod. za grafiku 

tj. cca 484,-Kč s DPH/hod., cena dopravy se bude odvíjet od skutečnosti. Dle sdělení 

v cenové nabídce nelze určit cenu dopravy předem. 

Další nabídka je od firmy Protis, spol. s r.o., Podolí 115, 664 03 Brno-Venkov, IČ 46902961. 

Cenová nabídka této firmy, na zhotovení 140 ks kalendářů o 28 listech a formátu 300 x 110 

mm, formát stojánku 300 x 140 mm, činí celkem  9 290,- Kč + DPH, tj. 11 240,90 Kč vč. 

DPH. Cena dopravy a balného 500,-Kč.  

Cenová nabídka firmy VIKPAP GROUP s.r.o., Nádražní 2335/30, 794 01 Krnov, 

 IČ 25389637 na zhotovení stolních kalendářů při nákladu 140 ks, o rozměrech 31 x 13,4 cm 

je ve výši 85,-Kč/ks bez DPH tj. cca 102,85 Kč s DPH/ks = celkem 14 399,-Kč vč. DPH. 

Grafika a doprava zdarma. 

Firma Eintopf, s.r.o., Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736 zaslala cenovou nabídku 

na zhotovení 140 ks kalendářů o rozměrech 310 x 134 mm, včetně grafiky a dopravy  

za celkovou částku 24 308,90 vč. DPH. Tato firma následně nabídla snížení částky  

za grafické práce 6 050,-Kč s DPH o 50%, tzn. celková částka po snížení nákladů  

na grafiku o 50%, činí 21 283,90 Kč s DPH. Této firmě bychom museli dodat obrázky 

v požadovaném formátu. 

Návrh usnesení č. 27, bod č. 5: 

ZO schvaluje zhotovení kalendářů naší obce na rok 2022 pro občany, chataře, chalupáře a 

potřebu obce o rozměrech 300 x 150 mm, v nákladu 140 ks firmou OPTYS spol. s r.o.,  
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U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, IČ 42869048, za celkovou cenu 11 604,-Kč    

s DPH dle cenové nabídky ze dne 20.7.2021 (příloha č. 9). 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6.  Nejbližší kulturní akce – Rozloučení s létem 

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

na 28.8.2021. Zastupitelé znovu prodiskutovali druh moučníku, který bude v letošním roce  

vyhlášen jako soutěžní v soutěži o nejlepší moučník, která se již stala tradiční součástí této 

akce. Letos upečeme „honzovy“ buchty s makovou náplní. 

Zastupitelé si rozdělili konkrétní úkoly a upřesnili časový harmonogram příprav.  
Návrh usnesení   č. 27, bod č. 6:  
ZO bere na vědomí přípravu na akci Rozloučení s létem konanou dne 28.8.2021. 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
  

7. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 21.7.2021 schválila svým Usnesením č. 13/2021 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 (příloha č. 10). Došlo ke změně výdajových paragrafů a 

položek o 5 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek 

rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 26.7.2021 schválila svým Usnesením č. 14/2021 

Rozpočtové opatření č. 7/2021 (příloha č. 11). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů a položek o 80 300,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 

se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 27, bod č. 7:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2021 a Rozpočtové opatření č. 7/2021. 
 Hlasování: pro –7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Různé + diskuze 
 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 

 
Zasedání ukončeno:      v 19:40  hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově,  dne 18. 8. 2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

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

      

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

                     

  

                                                              

 

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

           

 

  

 

     Zveřejněno OD :    20.08.2021    

             Zveřejněno DO : 


