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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. 1 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 19.10.2022, v 17,00 hodin. 

 

 

Přítomni:      5 členů ZO - Marcela Nytrová, Michal Ftáčnik, Ing. Robert Kocuba, David Peter, 
                                           Vladislav Tomoszek   

Omluveni:    ----- 

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

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 17°°hodin 
dosavadní starostkou obce Marcelou Nytrovou („dále jako „předsedající“).  
 

Nejdříve předsedající poděkovala jménem zastupitelstva všem voličům za důvěru, kterou projevili ve 
volbách nově zvoleným členům zastupitelstva na období 2022 – 2026. Popřála nově zvolenému 
zastupitelstvu hodně úspěchů při správě obce v novém volebním období. 
 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vyvěšeno na fyzické úřední desce a také                        
v „elektronické podobě“ umožňující dálkový přístup od 10.10.2022 do 19.10.2022 (příloha č. 2). 

Předsedající konstatovala, že přítomno je všech pět nově zvolených členů zastupitelstva, takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Předání osvědčení o zvolení 
 

Předsedající předala nově zvoleným zastupitelům obce „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
obce Býkov-Láryšov“. 
 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

Předsedající vyzvala přítomné členy ZO ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 
přečetla slib dle § 69 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 
 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě 
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu (příloha č. 3). 
 

ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 

Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva: 

 

PROGRAM: 
1.   Rozhodnutí o jednacím řádu  
2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3.   Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná x tajná)  
4.   Určení počtu místostarostů 

5.   Rozhodnutí o tom, kteří členové zastupitelstva budou  
      pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni 
6.   Volba starosty, místostarosty 
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7.   Rozhodnutí o rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu 

8.   Zřízení výborů zastupitelstva + volba předsedů   
9.   Určení počtu členů výborů + volba členů 

10. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů   
      zastupitelstva a členů výborů 

11. Rozpočtové opatření a pověření k provádění a schvalování    
      rozpočtových opatření 
12. Schválení termínů následujících zasedání ZO 

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje program ustavujícího zasedání. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

1. Rozhodnutí o jednacím řádu 

ZO projednalo znění jednotlivých bodů „Jednacího řádu zastupitelstva obce Býkov-Láryšov“ 
schváleného zastupitelstvem obce dne 26.1.2015 (příloha č. 4). 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 1: 
ZO bere na vědomí znění jednotlivých bodů „Jednacího řádu zastupitelstva obce Býkov-Láryšov“ 
schváleného zastupitelstvem obce dne 26.1.2015. 
ZO rozhodlo jednat podle „Jednacího řádu zastupitelstva obce Býkov-Láryšov“ schváleného 
zastupitelstvem obce dne 26.1.2015. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 2: 

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Vladislava Tomoszka a Ing. Roberta Kocubu 

                       - zapisovatelku: Marcelu Nytrovou  
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

3. Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná x tajná) 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na způsob hlasování, tajné nebo 
veřejné. Členové ZO se dohodli, že volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů proběhne 
veřejným hlasováním. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 3: 

ZO rozhodlo, že volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů proběhne veřejným 
hlasováním. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

4. Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 4: 

ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Rozhodnutí o tom, kteří členové zastupitelstva budou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni  
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná dle § 71 písm. a), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Funkce místostarosty obce a ostatních členů 

zastupitelstva obce byla vykonávaná jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  
Návrh usnesení č. 1, bod č. 5: 

ZO určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn ve smyslu § 71 písm. a), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Funkce místostarosty a ostatních 
členů zastupitelstva obce bude vykonávaná jako neuvolněná. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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6.  Volba starosty, místostarosty 

6.1 Volba starosty 

Předsedající vyzvala zastupitele k přednesení návrhu osoby na funkci starosty. Byla navržena paní 
Marcela Nytrová. Jiný návrh nebyl podán.   
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k volbě starosty – zvednutím ruky. 
Po ukončení volby předsedající konstatovala, že starostkou obce byla ve veřejném hlasování zvolena 
paní Marcela Nytrová, nar. , bytem , 794 01 Býkov-Láryšov počtem 5 hlasů.      
Návrh usnesení č. 1, bod č. 6.1: 

ZO zvolilo dle § 84 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počtem 5 

hlasů do funkce uvolněné starostky obce Býkov-Láryšov,  paní Marcelu Nytrovou,  nar. , 

bytem , 794 01 Býkov-Láryšov.             
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

6.2 Volba místostarosty 
Předsedající vyzvala zastupitele k přednesení návrhu osoby na funkci místostarosty. Byl navržen pan 
Vladislav Tomoszek. Jiný návrh nebyl podán.      
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k volbě místostarosty – zvednutím ruky. 
Po ukončení volby  předsedající konstatovala, že místostarostou byl ve veřejném hlasování zvolen pan 
Vladislav Tomoszek, nar. , bytem , 794 01 Býkov-Láryšov počtem 5 hlasů. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 6.2: 

ZO zvolilo dle § 84 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počtem 5 

hlasů do funkce neuvolněného místostarosty obce Býkov-Láryšov,  pana Vladislava Tomoszka, nar. 

, bytem ,  794 01 Býkov-Láryšov. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

7. Rozhodnutí o rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu 

ZO projednalo svěření kompetencí v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti v obci a požární ochrany 
místostarostovi (příloha č. 5). 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 7: 

ZO rozhodlo o svěření kompetencí v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti v obci a požární ochrany 
místostarostovi (příloha č. 5) v součinnosti se starostou. 

ZO stanovuje místostarostovi informovat starostu a ZO o činnosti v této oblasti. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

8.  Zřízení výborů zastupitelstva + volba předsedů  

8.1 Zřízení výborů zastupitelstva 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo tři výbory:  

- finanční výbor 
- kontrolní výbor  
- výbor pro záležitosti sociální a kulturní  
Předsedající dále navrhla, aby další výbory zřízeny nebyly s tím, že: 

- starostka bude zajišťovat, organizovat a navrhovat opatření v oblasti ▪ rozvoje obce  ▪ stavební   
  činnosti v obci a ochrany památek ▪ životního prostředí ▪ dopravy.  

- místostarosta bude zajišťovat, organizovat a navrhovat opatření v oblasti veřejného pořádku,  

  bezpečnosti v obci a požární ochrany.  
Návrh usnesení č. 1, bod č. 8.1: 

ZO zřizuje tři výbory - finanční výbor, 
                                     - kontrolní výbor, 
                                     - výbor pro záležitosti sociální a kulturní.  
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

8.2 Volba předsedů výborů:  

Předsedající navrhla do funkce předsedy: 
▫ finančního výboru pana Davida Peteru  

▫ kontrolního výboru pana Michala Ftáčnika  

▫ výboru pro záležitosti sociální a kulturní Ing. Roberta Kocubu 
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Jiné návrhy nebyly podány. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 8.2: 

ZO volí předsedou:  

▫ finančního výboru člena zastupitelstva pana Davida Peteru  

▫ kontrolního výboru člena zastupitelstva pana Michala Ftáčnika 

▫ výboru pro záležitosti sociální a kulturní člena zastupitelstva Ing. Roberta Kocubu 

Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

9. Určení počtu členů výborů + volba členů 

9.1 Určení počtu členů výborů 

Předsedající navrhla, aby všechny zřízené výbory byly tříčlenné, jako doposud. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 9.1: 

ZO určilo, že všechny výbory (finanční, kontrolní i výbor pro záležitosti sociální a kulturní) budou 
tříčlenné. 

Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

9.2  Volba členů výborů 
Předsedající vyzvala předsedy výborů k podávání návrhů na členy výborů. Byly podány následující 
návrhy:  
Předseda finančního výboru navrhl zvolit členem finančního výboru paní Jarmilu Peterovou a pana 

Lukáše Oszeldu. 
Předseda kontrolního výboru navrhl zvolit členem kontrolního výboru Mgr. Marcelu Fryštáckou a 
pana Viktora Velikého. 
Předseda výboru pro záležitosti sociální a kulturní navrhl zvolit členem výboru pro záležitosti sociální 
a kulturní Mgr. Anetu Kubešovou a Bc. Jaroslavu Kocubovou. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 9.2: 

ZO volí členem: 

▫ finančního výboru paní Jarmilu Peterovou a pana Lukáše Oszeldu, 
▫ kontrolního výboru paní Mgr. Marcelu Fryštáckou a pana Viktora Velikého, 
▫ výboru pro záležitosti sociální a kulturní Mgr. Anetu Kubešovou a Bc. Jaroslavu Kocubovou. 

 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

10.  Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů 
Předsedající konstatovala, že výše odměn členů zastupitelstev obcí se řídí nařízením vlády č. 
338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 
Maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč jsou stanoveny v příloze k nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
nařízení vlády č. 202/2018 Sb. (příloha č. 6). Maximální výše odměny pro neuvolněného místostarostu 
činí 23 198,-Kč měsíčně. Maximální výše odměny pro neuvolněného zastupitele, který je současně 
předsedou výboru zastupitelstva činí 2 577,-Kč. 
Zastupitelé prodiskutovali výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 10: 

ZO stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:  

Neuvolněnému místostarostovi bude poskytována odměna ve výši 21 100,- Kč měsíčně ode dne 
19.10.2022. 

Předsedům finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro záležitosti sociální a kulturní bude 

poskytována odměna ve výši 2 200,- Kč měsíčně ode dne 19.10.2022. 

Odměna členům finančního a kontrolního výboru poskytována nebude. 
Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

 

11. Rozpočtové opatření a pověření k provádění a schvalování rozpočtových opatření 
11.1 Rozpočtové opatření 
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Starostka informovala ZO, že dne 30.09.2022 schválila svým usnesením č. 19/2022  Rozpočtové 
opatření č. 15/2022. Došlo k přesunu finančních prostředků mezi výdajovými paragrafy ve výši 
16 481,-Kč (příloha č. 7). Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 11.1: 

ZO bere na vědomí Rozpočtového opatření č. 15/2022. 
 Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

11.2 Pověření k provádění a schvalování rozpočtových opatření 
ZO projednalo pověření pro nově zvolenou starostku k provádění a schvalování všech rozpočtových 
opatření v plném rozsahu. Nedá se odhadnout přesná výše jednotlivých ukazatelů rozpočtu při 
sestavování rozpočtu.  Bylo by potřeba svolávat zasedání ZO podle potřeby provádění rozpočtových 
změn. V průběhu roku se také mohou objevit další nepředpokládané výdaje. Změny rozpočtu je nutné 
předkládat ke schválení dopředu ještě před tím, než je vyhotovená objednávka či uzavřena smlouva 
apod., aby nedocházelo k porušení zákona.  
Návrh usnesení č. 1, bod č. 11.2: 

ZO pověřuje starostku obce provádět a schvalovat všechna rozpočtová opatření bez omezení –  

v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s časovým omezením do 31.12.2026. 
ZO stanovuje starostce povinnost o provedených rozpočtových opatřeních informovat zastupitelstvo 

obce na zasedáních. 
Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

12. Schválení termínů následujících zasedání ZO 

ZO projednalo termíny konání zasedání ZO do konce roku 2022 a v lednu 2023. Ostatní termíny 
zasedání ZO v roce 2023 budou stanoveny na prvním zasedání ZO v roce 2023. 
Návrh usnesení č. 1, bod č. 12: 

ZO schvaluje termíny zasedání ZO: 21.11.2022, 12.12.2022 a 23.1.2023. 
Hlasování: pro –5,         proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
   

 

Zasedání ukončeno v 18,10 hodin. 

 

V Býkově-Láryšově,  dne  19.10.2022, zapsala:  Marcela Nytrová      

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Robert Kocuba       ........................................... 

 
   Vladislav Tomoszek     ........................................... 

      

 

 

  

    

                                                                                                ……......................................................... 
              Marcela Nytrová, starostka 

   

 

   Vyvěšeno OD:   21.10.2022 

           Vyvěšeno DO:    


