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  Zápis a Usnesení č. 16 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 10.08 .2020 v 18,°°hod. 

Přítomni: 5  členů ZO  

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

Omluveni:       Č. Petřík, Ing. V. Prusek 

 

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 31.07.2020 do 10.08.2020 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 na obecním pozemku  

4.   Kalendáře pro občany na rok 2021 

5.   Zápisy z výborů za 1. a 2. čtvrtletí 2020 

6.   Různé + diskuze  
 

ZO schvaluje program zasedání. 

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 
Návrh usnesení č. 16, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou a V. Tomoszka, zapisovatelku: M. Nytrovou 
Hlasování: pro -5,    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 na obecním pozemku 
ZO projednalo již na svém zasedání dne 29.6.2020 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, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 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, 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.   

Záměr umístit stavbu „Kůlna+přístřešek“, na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov,  

ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, LV 108, včetně situačního nákresu stavby, byl zveřejněn  

na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup  

od 1.7.2020 do 19.7.2020 (příloha č.3). 
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Návrh usnesení   č. 16,  bod č. 3 :  
ZO schvaluje umístit stavbu „Kůlna + přístřešek“ na pozemku p.č. 35/8, zahrada, k.ú. Býkov, 

v majetku obce Býkov-Láryšov dle situačního nákresu, který je součástí vyhlášeného záměru 

(příloha č. 3), za těchto podmínek: 

1)  uvedené rozměry stavby 5,6 m x 2,4 m jsou považovány za maximální a bude dodržena 

uvedená vzdálenost od pozemku p.č. 1577 tj. 1,4 m. 

2) na stavbu bude vydáno povolení nebo jiné opatření MěÚ Krnov, Odborem výstavby 
 Hlasování: pro –4,     proti – 0,     zdržel se – 1 (Tomoszek), usnesení bylo schváleno 

  

4. Kalendáře pro občany na rok 2021 

Starostka oslovila ZO s dotazem, zda i v letošním roce necháme zhotovit kalendáře  

pro občany, chataře a chalupáře naší obce. ZO prodiskutovali užitečnost informací 

obsažených v kalendáři a také množství, které je potřeba nechat vytisknout. 

V kalendáři budou uvedeny informace o vývozu komunálního odpadu – termíny na rok 2021 

byly odsouhlaseny s Technickými službami Krnov. Dále uvedeme v kalendáři kulturní a 

sportovní akce pořádané obcí Býkov-Láryšov a SDH Býkov. Zastupitelstvo projednalo 

seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH v roce 2021, které 

budou uvedeny v kalendáři (příloha č. 4). 

V minulých letech tiskla kalendáře pro naši obec firma Optys, spol. s r.o. Dolní Životice.  

Firma Optys spol. s r.o. zaslala nabídku na zhotovení kalendářů na rok 2021 velikosti cca 

formátu A5, ve stejné kvalitě jako předchozí roky, v nákladu 140 ks, ve výši 81/ks s DPH 

(příloha č. 5). 

Cenová nabídka firmy VIKPAP GROUP s.r.o., Krnov při množství 140 ks činí pro rozměry 

21 x 14,8 cm 79,90 Kč/ks bez DPH tj. cca 96,70 Kč/ks s DPH.  

Firma VIKPAP GROUP s.r.o. nabízí zhotovení větších stolních kalendářů v nákladu 140 ks,  

o rozměrech 31 x 13,4 cm za 57,90 Kč/ks bez DPH tj. cca 70,-Kč s DPH/ks (příloha č. 6). 

Je to větší formát než jsme měli předchozí roky, ale za výrazně nižší cenu. 

Třetí nabídka od firmy Ateliér Martina Bradová je při počtu 140 ks a nabízených rozměrech 

23 x 14,5 cm 127,-Kč/ks bez DPH tj. cca 153,-Kč/ks s DPH + grafické zpracování 4 000,-Kč 

(příloha č. 7).  

Návrh usnesení č. 16, bod č. 4: 
ZO schvaluje zhotovení kalendářů naší obce na rok 2021 pro občany, chataře, chalupáře a 

potřebu obce o rozměrech listů 31 x 13,4 cm, v nákladu 140 ks firmou VIKPAP GROUP 

s.r.o., Krnov, za cenu 57,90 Kč/ks bez DPH tj. cca 70,-Kč s DPH/ks dle cenové nabídky 

(příloha č. 6). 
 Hlasování: pro -5,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

5. Zápisy z výborů za 1. a 2. čtvrtletí 2020 

Z důvodu vyhlášení Nouzového stavu na území ČR od 12. března 2020 od 14.00 hodin a  

s ním spojenými Mimořádnými opatřeními, která mimo jiné nařizovala všem orgánům 

veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly pravidla 

provozu spočívající hlavně v omezení osobního kontaktu zaměstnanců a dalších úředních 

osob nejen s externími osobami, ale tato pravidla se použily přiměřeně i pro vnitřní styk 

zaměstnanců a ostatních osob v rámci orgánu, neprovedl Finanční výbor kontrolu hospodaření 

za I. čtvrtletí 2020 a taktéž nebyla provedena kontrola za I. čtvrtletí 2020 Kontrolním 

výborem. Kontrola Finančního i Kontrolního výboru byla provedena za celé I. pololetí 2020 

najednou. 

Zastupitelstvem a SDH Býkov byly zrušeny všechny kulturní a sportovní akce plánované  

do 31.8.2020. 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 

Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za I. pololetí 2020  

(příloha č. 8). 
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Starostka přečetla Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 9.7.2020 (přílohy č. 9 a 10). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis z činnosti 

kontrolního výboru za I. pololetí 2020 (příloha č. 11). 
Návrh usnesení   č. 16, bod č. 5 :  

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

z jednání finančního výboru a Zápis z činnosti kontrolního výboru. 
Hlasování: pro –5 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

 

6. Různé + diskuze 

6.1 Prostor za hřištěm 

Starostka informovala ZO, že dne 29.7.2020 byl uklizen prostor za hřištěm v Býkově okolo 

kontejneru na bioodpad. Byl objednán bagr a terénní nákladní auto od firmy AF Stav Krnov 

s.r.o.. Do prostor za hřištěm v Býkově bude umístěna cedule „Zákaz skládky“a prostor bude 

monitorován kamerou. Bude zde umístěna informace (cedule) o monitorování kamerovým 

systémem. Snad se nám tím podaří odradit osoby, které nám do prostor za hřištěm vyvážejí 

odpad a dělají zde skládku. 

 

6.2 Volný pohyb psů  

ZO projednalo znovu zavedení OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v obci Býkov-Láryšov. 

ZO na svém zasedání dne 19.11.2019 zrušilo OZV č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství.  

Začínají se nám stále častěji pohybovat psi po dětském i fotbalovém hřišti v Býkově. Nejdříve 

majitele psů upozorníme na tuto situaci a pokud by to nepomohlo zvážíme vydání nové OZV, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství s účinností od 1.1.2021. 

 

6.3 Likvidace majetku 

Starostka informovala ZO, že byl finančním výborem podán návrh na vyřazení 

opotřebovaného, nepoužitelného nebo neopravitelného majetku obce. Ještě v měsíci srpnu 

jmenuje starostka likvidační komisi. Seznam majetku určeného k vyřazení a likvidaci bude 

předložen zastupitelstvu obce ke schválení na následujícím zasedání ZO. 

 

6.4 Smlouva č. 212020  

Starostka informovala ZO, že dne 10.8.2020 podepsala Smlouvu č. 212020 o provedení 

kulturního pořadu „Vánoční koncert“ dne 27.12.2020 v době od 17,00 do 18,00 hodin. Tím 

máme zajištěn program na vánoční koncert s předstihem. Dle zkušeností z minulých let i 

v měsíci září je problém zajistit účinkující, většinou již mají všichni termíny obsazeny. 
Návrh usnesení   č. 16, bod č. 6 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky o úklidu prostor za hřištěm v Býkově okolo 

kontejneru na bioodpad a monitorování prostor kamerou z důvodu zamezení nedovolené 

skládky. 

ZO zváží vydání OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

v obci Býkov-Láryšov od 1.1.2021. 

ZO bere na vědomí informaci starostky, že byl finančním výborem podán návrh na vyřazení 

opotřebovaného, nepoužitelného nebo neopravitelného majetku obce. Schválení vyřazení 

majetku bude zařazeno na program následujícího zasedání ZO. 

ZO bere na vědomí informaci starostky o zajištění programu na Vánoční koncert na 

27.12.2020, podpisem Smlouvy č. 212020 o provedení kulturního pořadu.. 
Hlasování: pro –5 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

 



 4  

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      ve  19:10   hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 10.8.2020,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Radmila Tomoszková   .............……...……………...                                  

      

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

                     

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

   Zveřejněno OD : 14.8.2020 

Zveřejněno DO :   


