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  Zápis a Usnesení č. 15 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 29.06 .2020 v 18,°°hod. 

Přítomni: 6  členů ZO  

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

V. Tomoszek 

Omluveni:       Č. Petřík 

 

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

 

Zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov (dále jen ZO“) zahájila starostka obce (dále jako 

„předsedající“) v 18°° hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních 

deskách od 19.06.2020 do 29.06.2020 a je usnášeníschopné (příloha č.2). 

Program: 

1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Účetní závěrka 2019   

4.   Závěrečný účet obce 2019 

5.   Strategický plán rozvoje obce - aktualizace 

6.   Žádost o dotaci na vybavení pro kulturní akce 

7.   Majetek obce – žádost o umístění stavby na obecním pozemku 

8.   Mikroregion Krnovsko (Závěrečný účet za rok 2019, RO, Smlouva o výpůjčce) 

9.   Různé + diskuze  

ZO schvaluje program zasedání. 

Hlasování: pro -6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 
Návrh usnesení č. 15, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou, Ing. V. Pruska, zapisovatelku: M. Nytrovou 
Hlasování: pro -6,    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.    Účetní závěrka 2019 

ZO projednalo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 na základě těchto předložených 

dokladů:   

Závěrečný účet za rok 2019 – souhrnná sestava k 31.12.2019 

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2019 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2019                                                                                             

Výkaz Fin 2-12M 2019    

Rozvaha k 31.12.2019 

Příloha k 31.12.2019 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019             

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019 
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Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky  

č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Výsledek hospodaření obce  

Býkov-Láryšov za rok 2019 je 314 004,26 Kč.                                   

Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky k rozvahovému dni 31.12.2019.  
Návrh usnesení   č. 15, bod č. 3 :  

ZO schvaluje účetní závěrku obce Býkov-Láryšov sestavenou k 31.12. 2019. Předložené 

doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 

Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky k rozvahovému dni 31.12.2019 

(Příloha č. 3 – Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019).   
Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0,  usnesení bylo schváleno  

 

4.   Závěrečný účet obce 2019 

ZO projednalo obsah „Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-

Láryšov v roce 2019“ (Příloha č. 4), „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Býkov-Láryšov za rok 2019“  (Příloha č. 5) a Návrh závěrečného účtu obce Býkov-Láryšov 

za rok 2019 (Příloha č. 6). Přezkoumání hospodaření za rok 2019 provedl Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly dne 2.6.2020 

v návaznosti na dílčí přezkoumání vykonané dne 10.10.2019 s výsledkem: 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 v plném rozsahu, včetně všech příloh: 

Výkaz Fin 2 - 12M 2019, Rozvaha k 31.12.2019, Příloha k 31.12.2019, Výkaz zisku a ztráty 

k 31.12.2019, Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019, Zápis o výsledku 

dílčího přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov v roce 2019, Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 2019 byl zveřejněn na elektronické 

úřední desce obce umožňující dálkový přístup  od 9.6.2020 do 29.6.2020.  

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 – zkrácená verze, obsahující plnění rozpočtu za rok 2019 

dle tříd, komentář a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býkov-Láryšov za rok 

2019 byl zveřejněn na fyzické úřední desce obce od 9.6.2020 do 29.6.2020.  
Návrh usnesení   č. 15, bod č. 4 :  

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Býkov-Láryšov za rok 2019 dle § 43 zákona č.128/2000 

Sb., včetně všech příloh a uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad, dle § 17 odst.7  písm. a) zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Hlasování: pro – 6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

5.   Strategický plán rozvoje obce - aktualizace  

ZO projednalo nutnost aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Býkov-Láryšov, který 

byl schválen zastupitelstvem obce Býkov-Láryšov dne 25.6.2012, usnesením č. 13, bod č.8. 

Od prosince 2019 probíhají přípravné práce na tvorbě nového Strategického plánu rozvoje 

naší obce na 7 let v rámci realizace projektu „Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání 

zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska.  

Než bude nový Strategický plán rozvoje obce Býkov-Láryšov, musíme aktualizovat stávající 

plán a to z důvodu jeho potřeby pro žádosti o dotace.  

ZO projednalo jednotlivé body návrhu aktualizovaného Strategického plánu rozvoje obce 

Býkov-Láryšov (Příloha č. 7). 
Návrh usnesení   č. 15, bod č. 5 :  

ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce Býkov-Láryšov. 
Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

6.  Žádost o dotaci na vybavení pro kulturní akce 

ZO projednalo možnost podat žádost o dotaci v rámci Výzvy č. 5 MAS Rozvoj Krnovska, 
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operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, na vybavení obce  

pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Obec Býkov-Láryšov pořádá každý rok kulturní a 

sportovní akce, které se konají v kulturní místnosti OÚ nebo na hřišti v Býkově. Každou akci 

určenou pro děti máme spojenu s tvořením nebo vyráběním různých dekorací a dárkových 

předmětů. Akce pro dospělé se snažíme zpestřit soutěží např. v pečení moučníků (Rozloučení 

s létem), odbornou přednáškou (Posezení pro seniory) nebo tombolou (Den obce). Při těchto 

akcích je potřeba vybavení, jako jsou pivní sety a ozvučovací technika. Obec vlastní 20 ks 

pivních setů zakoupených v roce 2008. U velkého množství stolů a lavic byly již svařovány 

spoje sklápěcích noh. Některé lavice mají prasklé desky na sezení. Při větších akcích je 

množství našich pivních setů nedostačující a zapůjčujeme si další sety např. z Úvalna. Obec 

vlastní malou reprobednu s mikrofonem z roku 2018, která ozvučí pouze malé prostory. 

Propojení reproduktoru s mikrofonem je u tohoto systému prostřednictvím bluetooth. 

Vzhledem ke špatnému pokrytí signálu mobilních operátorů v naší obci funguje mikrofon 

pouze někdy a pouze v některých částech obce. Při větších akcích konaných ve venkovních 

prostorách si ozvučovací techniku zapůjčujeme. Toto vybavení (pivní sety a ozvučení) se nám 

vždy zapůjčit nepodaří. V tom případě si návštěvníci naší akce nemají kde sednout, a  

předčasně odcházejí nebo při vyhlašování např. tomboly není dobře slyšet. Pořízení tohoto 

vybavení z vlastních finančních prostředků je pro naši obec, vzhledem k výši našeho 

rozpočtu, nad naše možnosti. V případě získání dotace ve výši 80% obec bude vlastnit 

vybavení potřebné pro svou činnost a nebude muset spoléhat na zapůjčení tohoto vybavení.  

Požádali bychom o dotaci na nákup 20 ks pivních setů a ozvučovací techniku za celkovou 

částku (dle průzkumu trhu) 127 000,-Kč včetně DPH.  

Návrh usnesení č. 15, bod č. 6: 

ZO schvaluje požádat o dotaci v rámci Výzvy č. 5 MAS Rozvoj Krnovska, z Programu 

rozvoje venkova, fiche č. 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech na 

pořízení 20 ks pivních setů a ozvučovací techniky v celkové výši výdajů 127 000,-Kč včetně 

DPH. 

 Hlasování: pro -6,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

7.  Majetek obce – žádost o umístění stavby na obecním pozemku 
ZO projednalo Žádost o povolení umístění stavby „Kůlna + přístřešek“ (č.j. B-L381/2020) 

ze dne 15.6.2020 na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov 

(Příloha č. 8). Žadatel má tento pozemek od obce pronajatý s předkupním právem na základě 

Smlouvy o nájmu pozemku číslo 2/2017 ze dne 20.12.2017. Dle žádosti se bude jednat o 

dřevěnou kůlnu s přístřeškem, umístěnou na železničních pražcích, která bude sloužit jako 

sklad pro úschovu nářadí a zahradních potřeb. Rozměry a přesné umístění stavby na pozemku 

p.č. 35/8 je zakresleno v situačním nákresu, který tvoří přílohu žádosti. 

V rámci probíhající obnovy katastrálního operátu novým mapováním bude pozemek p.č. 35/8 

sloučen se sousedním pozemkem p.č. 35/7, nově pod p.č. 35/7.   
Návrh usnesení   č. 15,  bod č. 7 :  

ZO schvaluje vyhlásit záměr umístit stavbu „Kůlna + přístřešek“ na pozemku p.č. 35/8, 

zahrada, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov dle situačního nákresu, který tvoří 

přílohu Žádosti o povolení umístění stavby. 
 Hlasování: pro –5,     proti – 0,     zdržel se – 1 (Tomoszek), usnesení bylo schváleno 

 

8. Mikroregion Krnovsko 

Starostka informovala ZO Rozpočtovém opatření MRK č. 1/2020, které bylo schváleno 

Správní radou MRK dne 6.3.2020, č. usnesení 2/101. 

Starostka informovala ZO o schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky Mikroregionu 

Krnovsko za rok 2019 Valnou hromadou MRK dne 18.6.2020, č. usnesení 4/56. 

ZO projednalo návrh Smlouvy o výpůjčce (Příloha č. 9) na 2 ks železných kontejnerů o 

objemu 12,3 m
3
, které byly pořízeny DSO Mikroregion Krnovsko z Operačního programu 
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životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu 

Krnovsko“, registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687.  

ZO projednalo návrh opravy nebo změny bodu číslo 13 této Smlouvy o výpůjčce. 
Návrh usnesení   č. 15, bod č. 8 :  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 1/2020. 

ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2019 včetně příloh a jeho 

schválení Valnou hromadou MRK dne 18.06.2020, č. usnesení 4/56. 

ZO schvaluje Smlouvy o výpůjčce na 2 ks železných kontejnerů o objemu 12,3 m
3
, které 

byly pořízeny DSO Mikroregion Krnovsko z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 

v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“, registrační číslo 

projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687 za předpokladu, že článek 13. bude doplněn 

nebo změněn tak, aby bylo zřejmé, že pokud dojde v průběhu realizace případně doby 

udržitelnosti projektu ke krácení stanovené výše dotace (85%), vypůjčitel se zavazuje uhradit 

zbylou část kupní ceny předmětu výpůjčky a to tak, aby součet dotace a podílu vypůjčitele 

činil 100% kupní ceny předmětu výpůjčky, pouze pokud dojde ke  krácení dotace z důvodu 

průkazného zavinění vypůjčitele. 
   Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

  

9. Různé + diskuze 

 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      ve  19:20   hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 29.6.2020,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

   Zveřejněno OD : 01.07.2020 

Zveřejněno DO :   


