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Zápis a Usnesení č. 17 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 21.09.2020 v 18,
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 18
00 

hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  

od 11.09.2020 do 21.09.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Majetek obce – vyřazení drobného hmotného dlouh. majetku 

4.   Žádost o dotaci v PRV 5 podaná na MAS Rozvoj Krnovska 

5.   Jednorázový nenávratný příspěvek (kompenzační bonus) 

6.   Mikroregion Krnovsko (RO, Smlouva o výpůjčce na kontejnery) 

7.   Rozpočtové opatření     

8.   Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

9.   Různé + diskuze (kontejnery na nebezpečný odpad, ….)  

Starostka navrhla doplnění programu o bod č. 10. Žádost o dotaci na střechu budovy OÚ. 

Na podzim 2020 by mělo dojít k vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova MSK na rok 2021. Dotace může být vyhlášena již v měsíci říjnu a další zasedání ZO 

je plánováno až na 9.11.2020. 

 

ZO schvaluje program zasedání včetně doplnění o bod č. 10. Žádost o dotaci na střechu 

budovy OÚ.  
 

Hlasování: pro -7,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 
Návrh usnesení č. 17, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: M. Zvařičovou a Č. Petříka, 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.  Majetek obce – vyřazení drobného hmotného dlouh. majetku 
ZO projednalo vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku, který likvidační komise 

posoudila jako poškozený, nefunkční, zastaralý a opotřebený a doporučila zastupitelstvu tento 

majetek vyřadit z evidence majetku a zlikvidovat. Seznam tohoto majetku je uveden 

v Likvidačním protokolu (příloha č. 3), včetně inventárních čísel, pořizovacích cen, popisu 

stavu majetku a závěru likvidační komise. 

Celková pořizovací cena drobného hmotného dlouhodobého majetku doporučeného likvidační 
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komisí k vyřazení a likvidaci je 81 628,10 Kč. 
Návrh usnesení   č. 17,  bod č. 3 :  
ZO schvaluje vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku (příloha č. 3), jehož 

celková pořizovací cena je 81 628,10 Kč. 
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

4. Žádost o dotaci v PRV 5 podaná na MAS Rozvoj Krnovska  

Starostka informovala ZO, že dne 2.9.2020 bylo doručeno „Oznámení o výsledcích výběru 

Žádostí o dotaci v PRV 5 podaných na MAS Rozvoj Krnovska“ (příloha č. 4). Naše žádost  

o dotaci (ŽoD) na vybavení pro potřeby obce (pivní sety a ozvučení) splnila podmínky 

hodnocení projektů k financování, byla MAS vybrána k podpoře a je zařazena do seznamu 

vybraných projektů. Dne 16.9.2020 byla následně ŽoD zaslána přes Portál Farmáře na SZIF. 

Návrh usnesení č. 17, bod č. 4: 
ZO bere na vědomí informaci starostky, o zařazení naší žádosti o dotaci na „Vybavení pro 

potřeby obce“ na MAS Rozvoj Krnovska do seznamu vybraných projektů a zaslání této 

žádosti na SZIF. 
 Hlasování: pro -7,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

5. Jednorázový nenávratný příspěvek (kompenzační bonus) 

Starostka informovala ZO o připsání částky 202 500,-Kč na účet obce vedený u ČNB dne 

13.8.2020. Jedná se o jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb.,  

o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů. Tento příspěvek je určený ke 

zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního 

bonusu. Výše příspěvku pro obec vychází z částky 1 250,-Kč a počtu obyvatel obce podle 

bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020, 

tj. 162 obyvatel. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 5 :  

ZO schvaluje přijetí jednorázového nenávratného příspěvku (kompenzačního bonusu) 

ve výši 202 500,-Kč. 
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

6. Mikroregion Krnovsko  

6.1 Rozpočtové opatření  

Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 2/2020, které bylo schváleno 

Správní radou MRK dne 24.8.2020, č. usnesení 2/104 (příloha č. 5). 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 6.1 :  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 2/2020. 
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

6.2 Smlouva o výpůjčce na kontejnery  

Starostka informovala ZO o konání a průběhu 57. Valné hromady Mikroregionu Krnovsko, 

kde byly hlavním bodem programu Společné projekty Mikroregionu. Předmětem diskuze 

byly také smlouvy o výpůjčce majetku Mikroregionu, v našem případě výpůjčka kontejnerů. 

Byla navržena úprava těchto smluv tak, že bude úplně vypuštěn sporný bod č. 13 nebo dojde 

k jeho úpravě. Tyto smlouvy budou ještě předmětem dalších jednání. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 6.2 :  

ZO bere na vědomí informaci starostky o průběhu 57. Valné hromady Mikroregionu 

Krnovsko a navržených úpravách smluv o výpůjčce. 
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

7. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 12.8.2020 schválila svým Usnesením č. 15/2020 
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Rozpočtové opatření č. 6/2020 (příloha č. 6). Došlo ke snížení příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 261 500,- Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 18.8.2020 schválila svým Usnesením č. 17/2020 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 (příloha č. 7). Došlo k navýšení příjmových a výdajových 

paragrafů a položek o 31 000,- Kč a přesunu finančních prostředků mezi výdajovými 

paragrafy ve výši 20 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 

položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 7:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020 a Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

8. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

Starostka informovala ZO, že dne 17.8.2020 podala Žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 

19 251,- Kč 
 Návrh usnesení   č. 17, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 19 251,- Kč 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

9. Různé + diskuze 

9.1 Kontejnery na nebezpečný odpad 

ZO projednali vhodný termín na přistavení kontejnerů společností SMOLO Services s.r.o.  

na oleje motorové, převodové mazací aj., na obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 

pneumatiky a jiný objemný odpad a množství a druh pneumatik na jednu domácnost. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 9.1 :  

ZO schvaluje objednání kontejneru na 7.11.2020. Na dobu od 8-9 hodin v Láryšově  

u dětského hřiště a od 9-11 hodin v Býkově před OÚ. Pneumatiky pouze z osobních 

automobilů v množství 4 ks na jednu domácnost.  
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

9.2 Kulturní akce  

ZO projednali konání naplánovaných kulturních akcí do konce roku 2020.  

Posezení pro seniory v říjnu 2020, Lampiónové svícení 7.11.2020, Mikulášská nadílka 

5.12.2020 a Vánoční koncert 27.12.2020. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 9.2 :  

ZO schvaluje zrušit Posezení pro seniory plánované na říjen 2020. Uskutečnit Lampiónové 

svícení dne 7.11.2020 pouze ve venkovních prostorách, Mikulášskou nadílku 5.12.2020 

přesunout z vnitřních prostor do zahrady za stodolou OÚ a pokud by se epidemiologická 

situace v ČR zhoršila nebo by mimořádná opatření či nařízení vlády konání těchto akcí 

neumožnila, úplně tyto dvě akce zrušit. O případném zrušení Vánočního koncertu 27.12.2020 

rozhodnout na zasedání ZO v listopadu nebo v prosinci. 
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

10. Žádost o dotaci na střechu budovy OÚ   

ZO projednalo možnost využití dotace na „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ (z důvodu 

obsáhlosti projektové dokumentace nelze PD přiložit jako přílohu zápisu a je možno do ní 

nahlédnout v listinné podobě v kanceláři starostky, na adrese Býkov 68, vždy v úředních 

hodinách). Rozpočet a projektovou dokumentaci vypracoval pan Petr Kovařík na základě 

smlouvy o dílo ze dne 24.9.2019. Rozpočet na tuto akci činí 1 307 577,20 Kč.  

Dne 9.1.2020 vydal Městský úřad Krnov – odbor výstavby na tuto stavbu stavební povolení, 

které nabylo právní moci dne 28.1.2020. 
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Stavební povolení pozbývá platnosti podle §115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba 

nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci. 

MSK vyhlásil na konci roku 2019 dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2020, dotační titul 1 – investiční a neinvestiční dotace pro obce  

do 3 000 obyvatel, bod a. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných 

prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti ve výši 60 % prokázaných 

uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však 400 000,-Kč. 

Pokud by byly podmínky stejné, museli bychom z vlastních finančních prostředků zaplatit 

907 577,20 tj. cca 69,41%. A to v případě, že by nám byla přiznána dotace v maximální míře. 

Dále ještě musíme z vlastních finančních prostředků uhradit stavební dozor a BOZP. 

Část bychom zaplatili z uspořených finančních prostředků a část bychom museli financovat 

dlouhodobým úvěrem.   

Jiné dotační tituly na opravy a rekonstrukce obecního majetku nebyly zatím vyhlášeny.  

V případě, že do doby podání žádosti o dotaci na MSK z dotačního programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, dojde k vyhlášení jiné dotace  

s výhodnějšími podmínkami, požádáme o tuto dotaci. Výměna střechy je nutná.  
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 10 :  

ZO schvaluje požádat o dotaci v maximální možné míře v případě vyhlášení dotačního 

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje na rok 2021, 

popřípadě z jiného dotačního programu s výhodnějšími podmínkami na „Stavební úpravy 

krovu a střechy OÚ“.  
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

  

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      ve  19:25  hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 21.9.2020,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Martina Zvařičová         .............……...……………...                                  

      

    Čestmír Petřík               .....………..……....…………  

                     

  

 

 

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

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 23.9.2020  

Zveřejněno DO : 


