
 1  

 

Zápis a Usnesení č. 18 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 21.10.2020 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 13.10.2020 do 21.10.2020 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 

 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Žádost o dotaci z MMR na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

      - podání žádosti 

      - výběr administrátora dotace 

4.   Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5.   Rozpočtové opatření     

6.   Různé + diskuze  

Při zveřejnění pozvánky na zasedání ZO včetně programu, došlo k chybnému číslování bodů 

programu. 

ZO schvaluje program zasedání s tím, že Rozpočtové opatření bude projednáno jako bod č. 5 

a Různé + diskuze proběhne jako bod číslo 6 programu zasedání ZO. 

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

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

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 18, bod č. 1 : 

ZO určuje ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a V. Pruska, 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.  Žádost o dotaci z MMR na akci „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

3.1 Podání žádosti 

ZO projednalo znění výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova (příloha č. 3), vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj 

(MMR). Starostka seznámila ZO se zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov, včetně kritérií věcného hodnocení (příloha č. 4). Z tohoto 

dotačního titulu budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, 

přestavba, přístavba) veřejných budov, mimo jiné také budovy se sídlem obecních úřadů. 

Z tohoto výše uvedeného dotačního titulu máme možnost požádat o dotaci na akci „Stavební 

úpravy krovu a střechy OÚ“, která je plánovaná jako první etapa rekonstrukce budovy OÚ. 

Na rekonstrukci střechy byla v roce 2019 zhotovena projektová dokumentace a položkový 
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rozpočet ve výši 1 307 577,20 Kč včetně DPH.  

Dne 9.1.2020 vydal Městský úřad Krnov – odbor výstavby, oddělení SÚ na tuto akci stavební 

povolení pod č.j. KRNOOV-2122/2020 sevc, které nabylo právní moci dne 28.1.2020. 

ZO projednalo zadání aktualizace položkového rozpočtu na tuto akci panu Petru Kovaříkovi, 

tak aby předpokládaná hodnota této akce, stanovená na základě položkového rozpočtu byla co 

možná nejpřesnější. 

Návrh usnesení č. 17, bod č. 3.1: 

ZO schvaluje zadat k aktualizaci položkový rozpočet na rekonstrukci střechy budovy OÚ 

pod názvem „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ panu Petru Kovaříkovi. 

ZO schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, na rekonstrukci střechy budovy 

OÚ pod názvem „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“, jejíž předpokládaná hodnota 

(celkové náklady) bude stanovena na základě aktualizovaného položkového rozpočtu.  
 Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

3.2 Výběr administrátora dotace  

ZO projednalo zadání zajištění komplexní administrace dotace (přípravy, zpracování a 

podání žádosti, administrace veřejné zakázky, administrace spojené s realizací a vyúčtováním 

dotace) z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, vyhlášené 

Ministerstvem pro místní rozvoj na rekonstrukci střechy budovy OÚ pod názvem „Stavební 

úpravy krovu a střechy OÚ“ dodavatelské firmě.  

ZO posoudilo nabídky: 

Nabídku a podmínky (Smlouvu o poskytnutí poradenských služeb) zajištění administrace 

projektu firmy Euro Grant Investment s.r.o., Reální 172/2, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČ 02323028, v celkové výši 60 000,-Kč bez DPH, tj. 72 600,-Kč včetně DPH 

(příloha č. 5).  

Cenovou nabídku na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci firmy ARTENDR s.r.o., Nádražní 

67, 281 51 Velký Osek, IČ 24190853, v celkové výši 96 800 vč. DPH + smluvní odměna  

ve výši 1,7% z přiznané dotace bez DPH (příloha č. 6).  

Nabídku služeb-Získání dotace z fondů MMR ČR firmy Ing. Tomáš Ruprich – dotační a 

realitní kancelář, Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 40145018,  

v celkové výši 84 700,-Kč vč. DPH (příloha č. 7). 

Smlouvu o dílo na administraci projektu včetně veřejné zakázky firmy Expra z. ú., Trávníky 

971/73, 613 00 Brno, IČ 03307727, v celkové výši 52 500,-Kč – neplátce DPH (příloha č. 8). 

Návrh usnesení č. 17, bod č. 3.2: 
ZO schvaluje zadat zajištění komplexní administrace dotace (přípravy, zpracování a podání 

žádosti, administrace veřejné zakázky, administrace spojené s realizací a vyúčtováním dotace) 

z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, vyhlášené Ministerstvem pro 

místní rozvoj na rekonstrukci střechy budovy OÚ pod názvem „Stavební úpravy krovu a 

střechy OÚ“ dodavatelské firmě Expra z. ú, Trávníky 971/73, 613 00 Brno, IČ 03307727,  

za celkovou cenu 52 500,- Kč – neplátce DPH, z důvodu nejnižší cenové nabídky.    

ZO schvaluje znění Smlouvy o dílo (příloha č. 8) na kompletní administraci dotace, včetně 

veřejné zakázky firmou Expra z. ú. s tím, že bude ve smlouvě změněn název projektu.  
 Hlasování: pro -7,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Starostka informovala ZO o účasti na kurzu „Veřejné zakázky malého rozsahu“, kterého se 

zúčastnila společně s Ing. Václavem Pruskem dne 6.10.2020. Tento kurz pořádalo  

pro zastupitele Ministerstvo vnitra ČR. Součástí programu tohoto kurzu byly i směrnice 

k veřejným zakázkám malého rozsahu. Starostka a Ing. Prusek seznámili zastupitele 

s informacemi a postřehy z tohoto kurzu. Směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu má 

naše obec z roku 2012. Vzhledem k nově získaným informacím, se musíme rozhodnout, zda 

Směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu zrušíme nebo vypracujeme novou.  
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Zastupitelé se dohodli na zachování Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu. 

Starostka připraví návrh nové směrnice dle získaných informací a ZO návrh projedná  

na některém z následujících zasedání ZO. 
Návrh usnesení   č. 17, bod č. 4 :  

ZO bere na vědomí informace starostky a Ing. Václava Pruska k veřejným zakázkám malého 

rozsahu a nutnosti přípravy nové Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu. 
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 9.9.2020 schválila svým Usnesením č. 18/2020 

Rozpočtové opatření č. 8/2020 (příloha č. 9). Došlo k přesunu finančních prostředků mezi 

výdajovými paragrafy ve výši 100 000,- Kč a v souvislosti s volbami do krajského 

zastupitelstva k přesunu finančních prostředků mezi výdajovými položkami ve výši 689,- Kč. 

Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 21.10.2020 schválila svým Usnesením č. 19/2020 

Rozpočtové opatření č. 9/2020 (příloha č. 10). Došlo k navýšení a přesunu finančních 

prostředků mezi příjmovými paragrafy a položkami ve výši 99 147,-Kč a k navýšení 

finančních prostředků výdajových paragrafů a položek o 99 147,- Kč. Starostka seznámila 

zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 18, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2020 a Rozpočtové opatření č. 9/2020. 
 Hlasování: pro –7 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6. Různé + diskuze 

Kulturní akce  

ZO projednali konání naplánovaných kulturních akcí do konce roku 2020.  

Lampiónové svícení 7.11.2020, Mikulášská nadílka 5.12.2020 a Vánoční koncert 27.12.2020. 

S ohledem na vývoj situace v celé ČR předpokládáme, že Vláda ČR prodlouží svá krizová 

opatření a možná i nouzový stav. Kulturní akce vyžadují přípravu a některé akce i uzavření 

smluvního vztahu (Vánoční koncert) a Vláda ČR vydává svá usnesení o přijetí krizových 

opatření ze dne na den.  
Návrh usnesení   č. 18, bod č. 6:  

ZO schvaluje zrušit všechny naplánované kulturní akce do konce roku 2020 tj. Lampiónové 

svícení 7.11.2020, Mikulášskou nadílku 5.12.2020 a Vánoční koncert 27.12.2020.  
Hlasování: pro –7 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      ve  19:00  hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 21.10.2020,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

  

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

 

 

                 Zveřejněno OD : 27.10.2020  

Zveřejněno DO : 


