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Zápis a Usnesení č. 3  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 12.12.2022 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 5 členů ZO  

                             Marcela Nytrová, Michal Ftáčnik, Ing. Robert Kocuba, David Peter, 

                        Vladislav 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 2.12.2022 do 12.12.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Rozpočet obce na rok 2023      

4.   Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024 – 2026 

5.   Inventarizace za rok 2022 

6.   Dotace na volby prezidenta ČR 

7.   Rekapitulace přijatých dotací a příspěvků za rok 2022 

8.   Žádost o navýšení odměny 

9.   Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022 

10. Úklid sněhu na rok 2023 

11. Rozpočtové opatření     

12. Nejbližší kulturní akce – Vánoční koncert  

13. Různé + diskuze  
 

Starostka navrhla doplnění programu o dva body: 

Dne 9.12.2022 byly doručeny ke zveřejnění dokumenty Mikroregionu Krnovsko: 

- Schválený rozpočet – závazné ukazatele na rok 2023 

- Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Tyto dokumenty musí vzít zastupitelstvo na vědomí.  

Dalším bodem, který navrhla starostka na projednání je uskutečnění bruslení v lednu 2023. 

Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 bude zastupitelstvo schvalovat až na svém 

zasedání dne 23.1.2023. Bruslení pořádáme každoročně v lednu. 

Navržená změna pořadí a doplnění programu: 

12. Mikroregion Krnovsko - Schválený rozpočet – závazné ukazatele na rok 2023  

                                            - Rozpočtové opatření č. 4/2022   

13. Nejbližší kulturní a sportovní akce - Vánoční koncert  

                                                              - Bruslení                                                

14. Různé + diskuze  

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 
 Hlasování: pro - 5,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
………………………………………………………………………………………………… 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 3, bod č. 1:   

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

                       - zapisovatelku: Marcelu Nytrovou  
 Hlasování: pro – 5,     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. Rozpočet obce na rok 2023 

ZO projednalo Návrh rozpočtu obce na rok 2023 v položkovém členění, předložený 

finančním výborem. Rozpočet na rok 2023 byl navržen jako schodkový. Příjmy ve výši  

3 770 501,00 Kč, k těmto příjmům bylo zapojeno financování (přebytky hospodaření minulých  

let - položka 8115) ve výši 409 000,00 Kč a výdaje ve výši 4 179 501,00 Kč. Návrh rozpočtu 

obce na rok 2023 v členění na paragrafy = závazné ukazatele, včetně schváleného rozpočtu na 

rok 2022 a očekávaného plnění rozpočtu 2022, je zveřejněn na úřední desce a také 

na úřední desce umožňující dálkový přístup od  22.11.2022  do  13.12.2022 (příloha č. 3/1). 

Současně je v termínu od 22.11.2022 do 13.12.2022 zveřejněn na úřední desce a také na 

úřední desce umožňující dálkový přístup Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2023, včetně 

očekávaného plnění rozpočtu roku 2022 (příloha č. 3/2). 

Případné změny rozpočtu budou prováděny v souladu se zákonem 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 3:  

ZO schvaluje Rozpočet-závazné ukazatele (paragrafy) obce Býkov-Láryšov na rok 2023 

jako schodkový dle přílohy č. 3/1 takto: 

a) Celkové příjmy ve výši 3 770 501,00 Kč 

b) Celkové výdaje ve výši 4 179 501,00 Kč 

c) Financování záporného salda příjmů a výdajů ve výši 409 000,00 Kč  

Případné změny rozpočtu budou prováděny v souladu se zákonem 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, starostkou obce 

na základě pověření zastupitelstvem schváleném na zasedání ZO dne 19.10.2022, usnesením 

č.1, bod č. 11.2. Starostka bude ZO o provedených rozpočtových opatřeních informovat. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

  

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024 – 2026 
ZO projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026, předložený Finančním 

výborem obce Býkov-Láryšov, který je zveřejněn na úřední desce a také v elektronické 

podobě umožňující dálkový přístup od 22.11.2022 do 13.12.2022 (příloha č. 4). 

Při sestavování návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Býkov-Láryšov bylo 

vycházeno ze skutečných příjmů a výdajů roku 2021, z očekávaného plnění rozpočtu roku 

2022 a se zohledněním známých závazků, pohledávek, smluvních vztahů a plánovaných 

investičních akcí. 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 4:  

ZO schvaluje návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Inventarizace za rok 2022  
Starostka seznámila ZO s Usnesením starostky č. 24/2022 Příkaz k provedení řádné 

inventarizace  majetku a závazků ke dni 31.12.2022, ustanovením inventarizační komise a 

likvidační komise ve složení: předseda – Vladislav Tomoszek, členové – David Peter a 

Michal Ftáčnik (příloha č. 5) a Plánem inventur pro rok 2022 (příloha č. 6). 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 5:  
ZO bere na vědomí provedení inventarizace za rok 2022. 
  Hlasování: pro – 5 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

6. Dotace na volby prezidenta ČR 

Starostka informovala ZO, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí 

dotace č.j. MF-30443/2022/1201-29 bylo dne 16.11.2022 poukázáno z účtu 

Moravskoslezského kraje na účet obce Býkov-Láryšov vedený u ČNB 9 400,- Kč.  

Jedná se o finanční prostředky určené na výdaje vzniklé obcím v roce 2022 v souvislosti 

s přípravami volby prezidenta České republiky (příloha č. 7). 

Případná vratka nevyužitých finančních prostředků bude provedena v roce 2023. 
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Finanční prostředky na výdaje vzniklé obcím v roce 2023 obdrží obec na začátku roku 2023. 

Návrh usnesení č. 3, bod č. 6: 

ZO schvaluje přijetí dotace na výdaje vzniklé v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby 

prezidenta České republiky ve výši 9 400,- Kč. 

ZO bere na vědomí případnou vratku nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2023. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

7. Rekapitulace přijatých dotací a příspěvků za rok 2022 

ZO projednalo přijetí dotací a finančních příspěvků v roce 2022 

▪    48 000,-Kč dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PS ČR,    

      nevyčerpané prostředky ve výši 32 625,- Kč budou vráceny v roce 2023, 

▪    10 754,54 Kč příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok  

     2022, ke zmírnění negativních dopadů působností tohoto zákona na daňové příjmy obcí,  

 203 379,-Kč přijatých k dnešnímu dni jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků  

na mzdy, poskytován Úřadem práce České republiky (tento příspěvek je poskytován 

měsíčně v max. výši 16 000,-Kč na jednoho zaměstnance). Do konce roku 2022 

očekáváme ještě 32 000,-Kč jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků na mzdu  

za  listopad 2022 dvou zaměstnanců, 

 320 000,-Kč dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Podpora 

obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na projekt „Rekonstrukce 

krovu a střechy OÚ“, druhou část této dotace ve výši 80 000,-Kč bychom měli obdržet  

v 1. čtvrtletí roku 2023, 

 9 400,-Kč dotace na výdaje vzniklé obcím v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby 

prezidenta České republiky v roce 2023, nevyčerpané prostředky budou vráceny 

v roce 2023, 

 5 964,-Kč dar obci od sedmi fyzických osob na úhradu nákladů za obecní systém 

odpadového hospodářství v roce 2022 (7 x 852,-Kč), 

 70 500,-Kč příspěvek na výkon státní správy na rok 2022,  

Nevyčerpané dotace z roku 2021 byly řádně v roce 2022 vypořádány a vráceny.  
Návrh usnesení č. 3, bod č. 7:    

ZO schvaluje přijetí všech výše uvedených dotací a příspěvků v roce 2022. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

8. Žádost o navýšení odměny 

ZO projednali Žádost o navýšení odměny za práci lesníka v obecních lesích (příloha č. 8). 

Funkci lesníka (hajného) pan Jindřich Kaděrka na základě Smlouvy o zajišťování 

hospodářské správy lesa ze dne 20.2.2019. Ve skutečnosti pracuje jako lesník pro obec 

Býkov-Láryšov přes dvacet let. 

Odměna za výkon lesníka nebyla nikdy navýšena a činí 6 000,-Kč měsíčně. Ve Smlouvě o 

zajišťování hospodářské správy lesa je uvedena výměra lesních pozemků 73,44 ha. 

V současné době je výměra lesních pozemků ve vlastnictví obce 76,49 ha. Pan Jindřich 

Kaděrka žádá navýšení odměny o 1 500 – 2 000,-Kč měsíčně. 

Zastupitelé navrhli panu Kaděrkovi navýšení o 1 000,-Kč měsíčně a on s tímto navýšením 

souhlasil. 

ZO projednali znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování hospodářské správy lesa ze dne 

20.2.2019 (příloha č. 9). 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 8:  
ZO schvaluje navýšení odměny lesníka a znění a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

zajišťování hospodářské správy lesa ze dne 20.2.2019 na 7 000,-Kč měsíčně  při současné 

výměře lesních pozemků 76,49 ha s účinností od 1.1.2023. 
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

9. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022 

Starostka seznámila ZO se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce  

Býkov-Láryšov v roce 2022 (příloha č. 10). Dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 

30.9.2022 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení 
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a kontroly dne 8.11.2022 s výsledkem:       
„U předloženého vzorku operací a písemností k 30.9.2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“  
Návrh usnesení č. 3, bod č. 9:    

ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 2022.  

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

10. Úklid sněhu na rok 2023 

ZO projednali nutnost zajištění odklízení sněhu v obecních uličkách a na autobusových 

zastávkách v obou částech obce. 

Starostka informovala ZO, že již několik let zajišťoval odklízení sněhu v obci pan Milan 

Kocuba, Býkov 14, IČO 68186185, protože jeho cenová nabídka byla nejnižší a měl nejkratší 

dojezdové časy. V roce 2022 prováděl pan Milan Kocuba odklízení sněhu strojem Gehl 3825 

za cenu 520,-Kč/h bez DPH, tj. cca 630,-Kč s DPH. 

Lze předpokládat, že vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot v roce 2022 by byly cenové 

nabídky na odklízení sněhu na rok 2023 vyšší. 

Starostka navrhla odklízení sněhu v roce 2023 Ing. Robertu Kocubovi na základě dohody o 

provedení práce. Ing. Robert Kocuba vlastní čtyřkolku se sněhovou radlicí, která je pro 

odklízení sněhu v naší obci co do velikosti, dostačující. Přejezd mezi Býkovem a Láryšovem 

by byl čtyřkolkou rychlejší. 

Vzhledem k tomu, že je Ing. Robert Kocuba členem zastupitelstva obce nahlásil, že je v tomto 

projednávaném bodě ve střetu zájmů. 

S uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí Býkov-Láryšov a Ing. Robertem Kocubou na 

úklid sněhu na rok 2023 v obci Býkov-Láryšov a s výší odměny za 1 hodinu odklízení sněhu 

musí dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) vyslovit souhlas 

zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov. 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 10 :    
ZO souhlasí s uzavření pracovněprávního vztahu tj. Dohody o provedení práce na rok 2023 

mezi obcí Býkov-Láryšov a Ing. Robertem Kocubou na úklid sněhu v obci Býkov-Láryšov na 

rok 2023 za 500,- Kč/1 hodina.  
Hlasování: pro – 4 proti – 0    zdržel se – 1 (R. Kocuba)   usnesení bylo schváleno 

 

11. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 16.11.2022 schválila svým Usnesením č. 22/2022 

Rozpočtové opatření č. 17/2022 (příloha č. 11). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů a položek o 9 400,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 1.12.2022 schválila svým Usnesením č. 23/2022 

Rozpočtové opatření č. 18/2022 (příloha č. 12). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů a položek o 3 236,59 Kč. Starostka seznámila zastupitele 

se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 11:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 17/2022 a Rozpočtové opatření č. 18/2022.   
 Hlasování: pro – 5,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
 

12. Mikroregion Krnovsko  

12.1 Schválený rozpočet – závazné ukazatele na rok 2023  

Starostka informovala členy ZO o schválení Rozpočtu MRK – závazné ukazatele na rok 

2023 (příloha č. 13) Valnou hromadou MRK, dne 2.12.2022, č. usnesení 13/65 a je zveřejněn 

na úřední desce obce a také na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup  

na adrese: http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/big/134396.pdf 

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko – závazné ukazatele na rok 2023 obec zveřejnila na 

úřední desce obce a také na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup  

od 11.11.2022 do 12.12.2022.  
Návrh usnesení č. 3, bod č. 12.1:    

ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2023 a jeho schválení Valnou 

hromadou MRK, dne 2.12.2022, č. usnesení 13/65. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno           

http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/big/134396.pdf
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12.2 Rozpočtové opatření č. 4/2022   

Starostka informovala členy ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 4/2022 (příloha č. 14). 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 12.2:    

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 4/2022.   
 Hlasování: pro – 5,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

13. Nejbližší kulturní a sportovní akce  

Vánoční koncert 
ZO projednalo přípravy kulturní akce Vánoční koncert plánovanou na  27.12.2022.  

Bruslení 

Starostka informovala ZO, že dle telefonického dotazu je potřeba pronájem ledové plochy na 

leden objednat již před vánocemi. 

Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 bude zastupitelstvo obce schvalovat až na svém 

zasedání dne 23.1.2023. Bruslení pořádáme každoročně v lednu.  

Pronájem ledové plochy činí 2 000,-Kč vč. DPH na 1 hodinu. V minulosti jsme si pronajímali 

ledovou plochu na 1,5 hodiny. 
Návrh usnesení č. 3, bod č. 13:  

ZO bere na vědomí přípravy kulturní akce Vánoční koncert plánovanou na 27.12.2022.  

ZO schvaluje pronajmout v měsíci lednu ledovou plochu na 1,5 hodiny na Zimním stadionu 

Krystal v Krnově. 
 Hlasování: pro – 5 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

14. Různé + diskuze  

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 

  
Zasedání ukončeno:     v 20 :10 hodin   
  

 

V Býkově-Láryšově, dne 12.12.2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

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

      

   Ing. Robert Kocuba               ......………..……....…………  

                     

    

                                                            

 

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

     

 

 

        Zveřejněno OD :    14.12.2022   

            Zveřejněno DO :  


