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Zápis a Usnesení č. 30  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 15.11.2021 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 7   členů ZO  

Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, V. Tomoszek 

Č. Petřík, Ing. V. Prusek                          

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 05.11.2021 do 15.11.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Obecně závazná vyhláška č. 2/2021- o místním poplatku za obecní systém odpadového    

      hospodářství 

4.   MRK – úprava znění návrhu stanov 

5.   Rozpočtové opatření 

6.   Nejbližší kulturní akce - Mikulášská nadílka 

7.   Různé + diskuze (zápisy z výborů za III. čtvrtletí 2021,….) 

 

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 30, bod č. 1: 

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou 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. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového    

    hospodářství 

ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Býkov-Láryšov č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba tohoto místního poplatku 

na rok 2022 činí 852,- Kč. 
Návrh usnesení č. 30, bod č. 3:  

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 2/2021 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 4).  

ZO zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Býkov-Láryšov č. 2/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vydanou dne  27.01.2020. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  
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4. MRK – úprava znění návrhu stanov 

ZO projednalo a schválilo znění návrhu Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 

Krnovsko na svém zasedání dne 31.5.2021 usnesením č. 24, bod č. 7.1. 

Dne 23.9.2021 Valná hromada Mikroregionu Krnovsko upravila svým usnesením č. 4/60 

dosavadní znění návrhu stanov. 

ZO projednalo znění návrhu Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko 

upraveného Valnou hromadou dne 23.9.2021 usnesením č. 4/60 (příloha č. 4). 
Návrh usnesení č. 30, bod č. 4:  
ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko upravené Valnou 

hromadou dne 23.9.2021 usnesením č. 4/60 (příloha č. 4).  
  Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 29.10.2021 schválila svým Usnesením č. 20/2021 

Rozpočtové opatření č. 12/2021 (příloha č. 5). Došlo k přesunu finančních prostředků mezi 

výdajovými paragrafy a položkami ve výši 548,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 03.11.2021 schválila svým Usnesením č. 21/2021 

Rozpočtové opatření č. 13/2021 (příloha č. 6). Došlo k přesunu finančních prostředků mezi 

příjmovými paragrafy a položkami ve výši 1 288,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 30, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021 a Rozpočtové opatření č. 13/2021. 
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

6. Nejbližší kulturní akce - Mikulášská nadílka 

ZO projednalo přípravy nejbližší plánované kulturní akce Mikulášská nadílka. Vzhledem 

k vývoji současné epidemiologické situace na území ČR Mikulášská nadílka plánovanou  

na 4.12.2021 proběhne pouze ve venkovních prostorách.  
Návrh usnesení č. 30, bod č. 6:  
ZO bere na vědomí přípravu a organizaci nejbližší plánované kulturní akce Mikulášská 

nadílka a vzhledem k vývoji současné epidemiologické situace na území ČR uspořádání této 

akce pouze ve venkovních prostorách. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
  

7. Různé + diskuze 

7.1 Zápisy výborů za III. čtvrtletí 2021 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 

Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za III. čtvrtletí 2021  

(příloha č. 7).  

Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru  

ze dne 19.10.2021 (příloha č. 8). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 

výboru č. 3/2021 (příloha č. 9). 
Návrh usnesení   č. 30, bod č. 7.1 :  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  

za III. čtvrtletí 2021, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2021 a Zápis 

kontrolního výboru č. 3/2021  
 Hlasování: pro – 7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 

 
Zasedání ukončeno:      v 18:25 hodin   
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V Býkově-Láryšově, dne 15. 11. 2021, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

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

      

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

                     

  

                                                              

 

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

           

 

  

 

     Zveřejněno OD :    16.11.2021    

             Zveřejněno DO : 


