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Pozn.: Zveřejněna verze dokumentu je upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 

znění. 
 

Zápis a Usnesení č. 19 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 14.12.2020 v 17,00 hod. 

Přítomni: 6  členů ZO  
Z. Matyáštíková, M. Nytrová, M. Zvařičová, Č. Petřík, 

                        Ing. V. Prusek, V. Tomoszek – on-line    

Omluveni:       R. Tomoszková 

 

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

 

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

v 1700 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  
od 4.12.2020 do 14.12.2020 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 2021      
4.   Inventarizace za rok 2020 

5.   Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

6.   Žádost o dotaci z MMR na „Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np“  
       a „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

         - podání žádosti 
         - zadání zpracování projektové dokumentace a rozpočtu  

7.   Program rozvoje obce na období 2020 - 2026 

8.   Majetek obce - pozemky – žádost o výměnu 

                             - oprava podlahy v hasičské zbrojnici v Býkově 

9.   Přijaté dotace + rekapitulace přijatých dotací 2020  
10. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 2020 

11. Rozpočtové opatření     
12. Zápisy z výborů za 3. čtvrtletí 2020 

13. Úklid sněhu 2021 

14. Žádost o poskytnutí daru – Centrum pro zdravotně postižené  
15. Různé + diskuze (termín lednové schůze, úhrada elektřiny na hřišti, …) 
 

ZO schvaluje program zasedání.  
Hlasování: pro -6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Návrh usnesení č. 19, bod č. 1 : 
ZO určuje ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a M. Zvařičovou,  

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.   Rozpočet obce na rok 2021  
ZO projednalo Návrh rozpočtu obce pro rok 2021 v položkovém členění, předložený 
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finančním výborem. Rozpočet na rok 2021 byl navržen jako schodkový. Příjmy ve výši  
3 243 047,00 Kč, k těmto příjmům bylo zapojeno financování (přebytky hospodaření minulých 
let - položka 8115) ve výši 425 000,00 Kč a výdaje ve výši 3 668 047,00 Kč. Návrh rozpočtu 
obce pro rok 2021 v členění na paragrafy = závazné ukazatele, včetně schváleného rozpočtu 
na rok 2020 a očekávaného plnění rozpočtu 2020, byl zveřejněn na úřední desce obce a také 

 na úřední desce umožňující dálkový přístup od  27.11.2020  do  14.12.2020 (příloha č. 3/1). 

Současně byl v termínu od 27.11.2020 do 14.12.2020 zveřejněn na úřední desce obce  a také 
na úřední desce umožňující dálkový přístup Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2021, včetně 
očekávaného plnění rozpočtu roku 2020 (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. 19, bod č. 3 :  
ZO schvaluje Rozpočet-závazné ukazatele (paragrafy) obce Býkov-Láryšov  
na rok 2021 jako schodkový dle přílohy č. 3/1 takto: 
a) Celkové příjmy ve výši 3 243 047,00 Kč 

b) Celkové výdaje ve výši 3 668 047,00 Kč 

c) Financování záporného salda příjmů a výdajů ve výši 425 000,00 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 27.1.2020, usnesením 
č.11, bod č. 9. 

Starostka bude ZO o provedených rozpočtových opatřeních informovat. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

4.   Inventarizace 2020  

Starostka seznámila ZO s Usnesením starostky č. 24/2020 Příkaz k provedení řádné 
inventarizace  majetku a závazků ke dni 31.12.2020, ustanovením inventarizační komise a 
likvidační komise ve složení: předseda – Vladislav Tomoszek, členové – Zdeňka 
Matyáštíková a Martina Zvařičová (příloha č. 4/1) a Plánem inventur za rok 2020  

(příloha č. 4/2). 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 4 :  
ZO bere na vědomí provedení inventarizace za rok 2020. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5.   Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

ZO projednalo připomínky k návrhu nové směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

obce Býkov-Láryšov na své pracovní schůzce dne 9.11.2020. Připomínky byly do návrhu 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Býkov-Láryšov zapracovány 

(příloha č. 5).   
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 5 :  

ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Býkov-

Láryšov (příloha č. 5) s účinností od 1.1.2021. 
ZO ruší k 31.12.2020 Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Býkov-

Láryšov ze dne 17.12.2012. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

6.  Žádost o dotaci z MMR na „Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov“  

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

Podpora obnovy a rozvoje venkova, 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. 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 budovy  
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OÚ Býkov-Láryšov“.  Realizovali bychom stavební úpravy kanceláří OÚ 2 np. a stavební 
úpravy krovu a střechy budovy OÚ, které jsou plánované jako první etapa modernizace a 

rekonstrukce obecního úřadu zahrnující vnitřní a vnější úpravy budovy OÚ. Na stavební 
úpravy kanceláří a střechy byla zhotovena projektová dokumentace a položkový rozpočet ve 
výši 1 514 892,30 Kč včetně DPH.  

Dne 9.1.2020 vydal Městský úřad Krnov – odbor výstavby, oddělení SÚ na „Stavební úpravy 
krovu a střechy OÚ“ stavební povolení pod č.j. KRNOOV-2122/2020 sevc, které nabylo 
právní moci dne 28.1.2020. 
Na „Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np“ byla na Městský úřad Krnov – odbor výstavby, 
oddělení SÚ podána Žádost o stavební povolení. 
V případě realizace stavebních úprav kanceláří a střechy bude nutný koordinátor bezpečnosti 
práce, který bude vybrán ve výběrovém řízení s předpokládanými náklady cca 25 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 30 250,00 Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení č. 19, bod č. 6.1: 

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

rozvoje venkova, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, na stavební úpravy kanceláří 
OÚ 2 np. a stavební úpravy krovu a střechy budovy OÚ, pod názvem „Stavební úpravy 
budovy OÚ Býkov-Láryšov“, jejíž předpokládaná hodnota (celkové náklady) byla stanovena 

na základě položkového rozpočtu, včetně nákladů na koordinátora bezpečnosti práce, 

ve výši 1 545 142,30 Kč.  
 Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

6.2 Zadání zpracování projektové dokumentace a rozpočtu 

Starostka informovala ZO, že dne 20.11.2020 zadala na základě objednávky vypracování 
projektové dokumentace, položkového rozpočtu a vyřízení stavebního povolení panu Petru 
Kovaříkovi, Ježnická 43, 794 01 Krnov, IČO 64621952, na akci „Stavební úpravy kanceláří 
OÚ 2. np“, za dohodnutou cenu 20 000 – 30 000,00 Kč bez DPH a to v návaznosti na 
podmínky hygieny a hasičů (výpočty osvětlení atd.)  

Rekonstrukci kanceláří včetně zateplení stropů jsme plánovali realizovat hned po rekonstrukci 
střechy OÚ. Neměli jsme však zatím připravenu projektovou dokumentaci, rozpočet ani 
stavební povolení. O dotaci na rekonstrukci střechy OÚ z MMR můžeme v letošním roce 
požádat pouze v případě, že současně bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor OÚ.  
V minulých letech bylo možné z dotace MMR realizovat rekonstrukce střech samostatně. 
Podmínky pro poskytování dotace z MMR byly vyhlášeny v říjnu 2020 a žádost o dotaci je 

možné podat nejpozději 20.12.2020. 
Z důvodu časové tísně nebyl proveden cenový marketing, ale byl přímo osloven pan Petr 
Kovařík, který byl v roce 2019 zastupitelstvem vybrán na vypracování PD, rozpočtu a 

vyřízení stavebního povolení na rekonstrukci střechy OÚ a tudíž je již znalý místních poměrů. 
Návrh usnesení č. 19, bod č. 6.2: 

ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace, položkového rozpočtu a vyřízení 
stavebního povolení panu Petru Kovaříkovi, Ježnická 43, 794 01 Krnov, IČO 64621952, 

na akci „Stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np“ za dohodnutou cenu 20 000,00 - 30 000,00 Kč  
bez DPH, tj. maximálně 36 300,00 Kč a to v návaznosti na podmínky hygieny a hasičů 
(výpočty osvětlení atd.)  
 Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

7.   Program rozvoje obce na období 2020-2026  

ZO projednalo návrh znění a vzneslo připomínky k novému Programu rozvoje obce  

 Býkov-Láryšov na období 2020-2026 již na své pracovní schůzce dne 9.11.2020. 
Připomínky byly do návrhu Programu rozvoje obce Býkov-Láryšov  
na období 2020-2026 zapracovány (příloha č. 6). Návrh Programu rozvoje obce … byl dne 

13.11.2020 umístěn na web obce na adrese: https://www.bykov-

larysov.cz/download/strategicky-plan-rozvoje-obce-bykov-larysov-novy.pdf . Téhož dne byli 
občané obce informováni (lístky do schránek) o umístění tohoto dokumentu na webu a 
vyzváni k připomínkování (příloha č. 7). 

https://www.bykov-larysov.cz/download/strategicky-plan-rozvoje-obce-bykov-larysov-novy.pdf
https://www.bykov-larysov.cz/download/strategicky-plan-rozvoje-obce-bykov-larysov-novy.pdf
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Do konání zasedání zastupitelstva tj. 14.12.2020 nebyly doručeny žádné připomínky, ani se 
nikdo z občanů nedostavil osobně, aby vznesl připomínky nebo návrhy na změnu nebo 
doplnění Programu rozvoje obce Býkov-Láryšov na období 2020-2026. 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 7 :  

ZO schvaluje Program rozvoje obce Býkov-Láryšov na období 2020-2026 (příloha č. 6).  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

8.   Majetek obce  

8.1 Pozemky – žádost o výměnu 

Zastupitel pan Čestmír Petřík upozornil na střed zájmů v tomto projednávaném bodě, 
.   

ZO projednalo žádost , bytem  (příloha č. 8), doručenou dne 

21.10.2020 (č.j. B-L571/2020) o výměnu části pozemku parc. č. 1280/6, o výměře cca  

100 m2, ostatní plocha, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov,   

. , , dle situačního nákresu (příloha č. 9). 

Žadatelka nabízí obci výměnou dva pozemky ve svém vlastnictví, a to: 
- pozemek p.č. , o výměře 1 259 m2, ostatní plocha, k. ú. Býkov 

a  

- pozemek p.č. , o výměře 322 m2, trvalý travní porost, k. ú. Býkov.  

Prohlídkou nabízených pozemků na místě bylo zjištěno, že pozemky jsou v zanedbaném stavu 
a byly by pro obec spíše zátěží. Obec v současné době nemá pro tyto pozemky využití.  
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 8.1 :  

ZO zamítá žádost o výměnu části pozemku parc. č. 1280/6, o výměře cca 100 m2, ostatní 
plocha, k.ú. Býkov, v majetku obce Býkov-Láryšov, .   
za pozemek p.č. , o výměře 1 259 m2, ostatní plocha, k. ú. Býkov a pozemek p.č. ,  
o výměře 322 m2, trvalý travní porost, k. ú. Býkov . 
ZO schvaluje znovu projednat žádost  v případě, že by obec našla 
možnost využití pozemků p.č.  a p.č. . 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

8.2 Oprava podlahy v hasičské zbrojnici v Býkově 

ZO projednalo zhotovení nové podlahy v hasičské zbrojnici v Býkově již na své pracovní 
schůzce dne 9.11.2020. Jednalo by se o vyrovnání nerovností části podlahy v klubovně a 

zhotovení nové dlažby v klubovně a vstupní chodbičce, včetně soklů. V současné době je 
v klubovně i vstupní chodbičce dlažba, která byla v minulosti provedena nekvalitně. Výškový 
rozdíl podlahy na délce přibližně 5 m (ve dvou protilehlých rozích) je cca 6 cm.  

50 m2 dlažby na podlahu do klubovny a vstupní chodbičky hasičské zbrojnice v Býkově obec 
koupila již před několika lety. Dle odhadu bude asi 6 m2 dlažby chybět. Podle potřeby 
bychom dokoupili podobnou dlažbu. V chodbičce by byla dlažba zkombinována. 
S žádostí o cenovou nabídku jsme oslovili tři zhotovitele, o kterých jsme věděli, že jsou 
z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované plnění schopni řádně a včas 
dodat. Všichni tři si osobně místo realizace a podlahu prohlédli a změřili. 
Cenová nabídka pana Karla Kyselého, Hynčice 40, Město Albrechtice, IČO 73012785, činí 
celkem 30 592,- Kč (příloha č. 10). Pan Kyselý není plátcem DPH. Cenová nabídka pana 
Roberta Dimitriu, Na Vyhlídce 672/1, Krnov, IČO 41422236 činí 40 975,-Kč (příloha č. 11).  

Pan Robert Dimitriu není plátce DPH, ale dle jeho upozornění je možné, že v roce 2021 již 
bude plátcem DPH a tím by se cena ještě navýšila. Třetí cenová nabídka pana Martina 
Baďury, Hlubčická 376/135, Krnov, IČO 68325827 činí celkem 23 500,- Kč bez DPH, tj. 
s DPH cca 28 435,- Kč (příloha č. 12). 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 8.2 :  

ZO schvaluje zhotovení nové podlahy v klubovně a chodbičce v hasičské zbrojnici v Býkově 
panem Martinem Baďurou, Hlubčická 376/135, Krnov, IČO 68325827 za částku celkem 
23 500,- Kč bez DPH, tj. s DPH cca 28 435,- Kč, dle cenové nabídky.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

9.  Přijaté dotace + rekapitulace přijatých dotací 2020 



 5  

 

9.1 Přijaté dotace 

Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, vydané Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje dne 12.10.2020 (příloha č. 13).   

Žádost o tento finanční příspěvek byla podána dne 22.4.2020. Finanční příspěvek nám byl 
přiznán ve výši 100% požadované částky tj. 10 384,-Kč a je poskytován ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství. 
Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, vydané Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje dne 30.11.2020 (příloha č. 14).   

Žádost o tento finanční příspěvek byla podána dne 17.8.2020. Žádali jsme o 19 251,-Kč. 

Finanční příspěvek nám byl přiznán v poměrně nižší výši požadované částky tj. 14 511,-Kč a 
je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Poměr snížení 
požadavku byl stanoven jednotně pro všechny žádosti. 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 9.1:   

ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: ekologické a 
k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, vydané Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje dne 12.10.2020, včetně odůvodnění . 
ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel: zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, vydané Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje dne 30.11.2020, včetně odůvodnění.  
ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie 
při hospodaření v lesích, ve výši 10 384,-Kč, poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly 
Ministerstva zemědělství. 
ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích za rok 2019, ve výši 14 511,-Kč, poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly 
Ministerstva zemědělství. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno  

 

9.2 Rekapitulace přijatých dotací 2020 

ZO projednalo přijetí dotací a finančních příspěvků v roce 2020.  

▪    31 000,-Kč dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev krajů, nevyčerpané  
      prostředky ve výši 15 619,-Kč budou vráceny v roce 2021 

▪    202 500,-Kč 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 

 41 579,-Kč finanční příspěvek na účel: zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018  

 14 511,-Kč finanční příspěvek na účel: zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 
lesích za rok 2019 

 10 384,-Kč finanční příspěvek na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie 

 při hospodaření v lesích 

 285 000,-Kč přijatých k dnešnímu dni jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků  
 na mzdy nebo platy poskytován Úřadem práce České republiky (tento příspěvek je    

 poskytován měsíčně v max. výši 15 000,-Kč na jednoho zaměstnance). Do konce roku 

2020 očekáváme ještě 15 000,-Kč jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků na 

mzdu za listopad 2020 jednoho zaměstnance.   

▪    68 100,-Kč příspěvek na výkon státní správy na rok 2020  

Nevyčerpané dotace z roku 2019 byly řádně v roce 2020 vypořádány a vráceny dle pokynů 
MSK.  
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 9.2 :    

ZO schvaluje přijetí všech výše uvedených dotací a příspěvků v roce 2020.   

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

 

10. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 2020 

Starostka seznámila ZO se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce  
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Býkov-Láryšov v roce 2020 (příloha č. 15). Dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 

31.10.2020 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního 
řízení a kontroly dne 19.11.2020 s výsledkem:       
„U předloženého vzorku operací a písemností k 31.10.2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“  
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 10 :    

ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 2020.   

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

 

11. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 26.10.2020 schválila svým Usnesením č. 20/2020 

Rozpočtové opatření č. 10/2020 (příloha č. 16). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových paragrafů a položek o 235 000,-Kč a k navýšení finančních prostředků 
výdajových paragrafů a položek o 235 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami 
jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 24.11.2020 schválila svým Usnesením č. 21/2020 

Rozpočtové opatření č. 11/2020 (příloha č. 17). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových paragrafů a položek o 89 489,-Kč a k navýšení finančních prostředků výdajových 

paragrafů a položek o 89 489,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 
položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 26.11.2020 schválila svým Usnesením č. 22/2020 

Rozpočtové opatření č. 12/2020 (příloha č. 18). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmového paragrafu a položky o 22 000,-Kč a k navýšení finančních prostředků výdajových 
paragrafů a položek o 22 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých 
položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 2.12.2020 schválila svým Usnesením č. 23/2020 

Rozpočtové opatření č. 13/2020 (příloha č. 19). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmové položky o 14 511,-Kč a k navýšení finančních prostředků výdajových paragrafů a 
položek o 14 511,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek 
rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 9.12.2020 schválila svým Usnesením č. 25/2020 

Rozpočtové opatření č. 14/2020 (příloha č. 20). Došlo k přesunu finančních prostředků mezi 
výdajovými paragrafy ve výši 2 500,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami 
jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 11:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2020, Rozpočtové opatření č. 11/2020, 

Rozpočtové opatření č. 12/2020, Rozpočtové opatření č. 13/2020 a Rozpočtové opatření  
č. 14/2020. 
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

12. Zápisy z výborů za 3. čtvrtletí 2020 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 

Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za III. čtvrtletí 2020  

(příloha č. 21). 

Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru  

ze dne 16.10.2020 (příloha č. 22). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 
výboru č. 2/2020 (příloha č. 23). 

 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 12 :  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  
za III. čtvrtletí 2020, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.10.2020 a Zápis 

kontrolního výboru č. 2/2020. 
 Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

13. Úklid sněhu 2021 

ZO projednalo cenové nabídky na odklízení sněhu na účelových komunikacích v majetku 
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obce, dvou autobusových zastávkách v části obce Býkov a dvou autobusových zastávkách 

v části obce Láryšov. Pan Milan Kocuba, Býkov 14, IČO 68186185 požádal o akceptování 
cenové nabídky na odklízení sněhu  ze dne 2.1.2020 tj. odklízení sněhu za cenu 480,-Kč/h bez 

DPH. Pan Milan Kocuba parkuje stroj Gehl 3825 přímo v obci a neúčtuje náklady na dojezd 
stroje. Reakce na telefonický požadavek nutnosti odklízení sněhu je dle nabídky do 15 minut 
(příloha č. 24). Druhá nabídka pana Radka Matýska, Pustý Mlýn 10, IČO 46078657 je 620,-

Kč bez DPH za hodinu odhrnování. Cena jednoho přejezdu stroje do Býkova a zpět by činila 
520,-Kč bez DPH. Čas dojezdu pan Matýsek neuvedl, ale dle cenových nabídek z minulých 
let činil čas dojezdu dle situace 30 minut – 1 hodina (příloha č. 25). 

Třetí cenovou nabídku zaslal pan Lumír Michálek, Malá Strana 128/68, Brumovice,  
IČO 44908962 a cena práce stroje činí 580,-Kč/h bez DPH, převoz stroje 26,-Kč/km bez DPH 
a doba přistavení po zavolání 1 hodina (příloha č. 26). 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 13 :    
ZO schvaluje úklid sněhu tj. zimní údržbu účelových komunikací v majetku obce a 

autobusových zastávek na rok 2021 panem Milanem Kocubou za cenu 480,-Kč/h bez DPH. 

V případě, že by pan Kocuba tuto údržbu nemohl z jakýchkoliv důvodů zajistit, využijeme 
nabídky pana Lumíra Michálka. 

Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

14. Žádost o poskytnutí daru – Centrum pro zdravotně postižené  
ZO projednalo žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., 

IČO 26593548, detašované pracoviště Bruntál, o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 
Býkov-Láryšov v roce 2021 na registrované sociální služby: odborné sociální poradenství pro 

osoby se zdravotním postižením a osobní asistenci (příloha č. 27). Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště Bruntál působí 
prostřednictvím svých poboček (Rýmařov, Krnov, Vrbno pod Prabědem) na celém území 
okresu Bruntál. 
Návrh usnesení   č. 19,  bod č. 14 :  

ZO s ohledem na nejistou výši daňových příjmů v roce 2021 zamítá poskytnutí finančního 
daru z rozpočtu obce Býkov-Láryšov v roce 2021 Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, detašované pracoviště Bruntál. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno  

 

 15. Různé + diskuze 

15.1 Termín lednového zasedání ZO 

ZO projednalo termín konání zasedání ZO v lednu 2021. Ostatní termíny zasedání ZO v roce 

2021 budou stanoveny na prvním zasedání ZO v roce 2021. 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 15.1 :    

ZO stanovuje termín příštího zasedání ZO na 27.1.2021. 
Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

15.2 Úhrada elektřiny na hřišti 
Starostka navrhla ZO, aby byla spotřeba elektřiny na hřišti v Býkově včetně všech položek 
vyúčtování za období 12/2019 – 12/2020 uhrazena z rozpočtu obce. Ještě nemáme 
vyúčtování, odečet stavů elektroměru proběhne v nejbližších dnech. Vždycky celou spotřebu, 
včetně platby za jistič (měsíční paušál) a ostatní položky vyúčtování platili dobrovolní hasiči. 
Vzhledem k tomu, že nebyla celý rok 2020 na hřišti žádná kulturní nebo sportovní akce a 

hasiči se na hřišti scházeli pouze pár dnů přes léto (byl nouzový stav), bude spotřeba 
minimální. Na hřišti máme silný jistič, o který požádala obec hlavně z důvodu oslav Dosídlení 
obce, kdy je na hřišti kapela, která má velký odběr a původní jistič byl slabý. Za rok 2019 

zaplatili hasiči za elektřinu na hřišti 5 972,-Kč, z toho byla spotřeba elektřiny pouze 1 429,20 

Kč. Letos bude spotřeba velmi malá. 
Hasiči zaplatili na jaře otryskání starého nátěru kolotoče, včetně převozu. Přestěhovali část 
dětského hřiště v Býkově. Podíleli se finančně na novém dřevěném WC na hřišti, včetně 
instalace. Dokončili úklid remízku za hřištěm (obou břehů), uklidili remízek za hřbitovem. 
Ořezali a uklidili větve kolem cesty naproti bytovek v Býkově. V Láryšově pomohli 
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s naplněním a umístěním pytlů s pískem v zatáčce na Krnov a s odstraněním překážek 
v korytě Hájnického potoka při intenzivních dešťových srážkách v měsíci říjnu. Ještě budeme 
potřebovat pomoc při opravě kanalizace v uličce naproti autobusové zastávky Býkov Jednota 

atd. 
Návrh usnesení   č. 19, bod č. 15.2 :    
ZO schvaluje uhradit spotřebu elektřiny na hřišti v Býkově včetně všech položek vyúčtování 
za období 12/2019 – 12/2020 z rozpočtu obce. 

Hlasování: pro –6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

  

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      ve  20:30  hodin   

 

V Býkově-Láryšově,  dne 14.12.2020,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

    Martina Zvařičová              .....………..……....…………  

                     

  

 

 

 

 

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

 

 

 

                 Zveřejněno OD : 16.12.2020  

Zveřejněno DO : 


