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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. 26 

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 19.7.2021 v 17,

00
 hod. 

Přítomni: 6   členů ZO  
Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Ing. V. Prusek, 

Č. Petřík                          
Omluveni:      V. Tomoszek 
 

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 09.07.2021 do 19.07.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Majetek obce - žádost o odkoupení pozemku p.č. 1493 

                             - umístění stavby „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 929/1 

                             - umístění stavby „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 35/6                                          
4.   Dotace SZIF - pivní sety – výběr dodavatele 

5.   Mikroregion Krnovsko - závěrečný účet za rok 2020  
                                            - rozpočtové opatření 
6.   Kalendáře pro občany na rok 2022 

7.   Nejbližší kulturní akce - Den obce  

8.   Pomoc obcím postiženým živelnou pohromou 24.6.2021             
      - darovací smlouva  
      - výše finančního daru 

9.   Různé + diskuze  
 

 Starostka navrhla změnu pořadí a doplnění programu o dva body: 

 č. 9. Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021 

 č. 10. Rozpočtové opatření 
 č. 11. Různé + diskuze 
 

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění o: 

 bod č. 9 Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021 

 bod č. 10 Rozpočtové opatření 
 a bod č. 11. Různé + diskuze  

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 26, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou 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. 
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3. Majetek obce 

3.1 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1493 

ZO projednalo žádost pana  (příloha č. 3), doručenou dne 7.7.2021  

(č.j. B-L494/2021) o odkoupení pozemku p.č. 1493, o výměře 234 m
2, zahrada, k.ú. Býkov. 

Žadatel uvádí, že tento pozemek se nachází v oplocené části zahrady u domu č.p. 123 
v Láryšově a takto již uvedenou nemovitost v roce 2005 koupil a o odkoupení žádá 
opakovaně. Pozemek p.č. 1493 v majetku obce, o výměře 234 m2, má žadatel v dlouhodobém 
nájmu s předkupním právem.  
 Návrh usnesení č. 26, bod č. 3.1:  

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1493, zahrada, k.ú. Býkov, o výměře 234 m
2
.
 
  

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

3.2 Umístění stavby „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 929/1 

ZO projednalo žádost pana  (dále jen „žadatel“), bytem ,  
, doručenou dne 23.6.2021 (č.j. B-L460/2021) o povolení umístění stavby 

„Vrtaná studna“ na pozemku p. č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-

Láryšov, jejíž přílohou je situační nákres umístění zamýšlené vrtané studny a napojení na 
nemovitost č.p. 126.(příloha č. 4).  

Citace zdůvodnění žádosti: 
„Celý pozemek p.č. 929/1 mám od 1.6.2021 v nájmu. V současné době ho využívám se svojí 
rodinou k rekreaci společně se stavbou č.p.126, umístěnou na pozemku p.č. st. 155, kterou 
mám v úmyslu koupit, rekonstruovat a do budoucna užívat k trvalému bydlení. Jako zdroj 

vody pro nemovitost č.p. 126 slouží v současné době studna umístěná na pozemku p.č. 929/1. 
Studna je velmi mělká cca 4 m a v letních měsících je zcela bez vody. Zamýšlená vrtaná 
studna by sloužila jako zdroj vody pro pozemek p.č. 929/1 a současně po koupi stavby č.p. 
126, umístěné na pozemku p.č. st. 155 i jako zdroj vody pro tuto nemovitost“. 
Záměr umístit stavbu „Vrtaná studna“, na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně napojení nemovitosti č.p. 126, která je součástí 
pozemku p.č. st. 155 na tuto studnu, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také  
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 28.6.2021 do 16.7.2021 (příloha č.5). 

Starostka seznámila ZO s dotazy pana , doručené v dopise dne 7.7.2021, 

zaevidované pod. č.j. B-L495/2021 k tomuto záměru obce umístit stavbu „Vrtaná studna“ 

na pozemku p.č. 929/1, k.ú. Býkov s napojením na nemovitost č.p. 126 a také s odpovědí, 
kterou panu  k dané věci zaslala dne 8.7.2021 (příloha č. 6). 
Návrh usnesení č. 26, bod č. 3.2:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně napojení nemovitosti č.p. 126, která je součástí 
pozemku p.č. st. 155 na tuto studnu dle situačního nákresu, který je přílohou k žádosti 
za podmínky, že na tuto stavbu bude vydáno povolení stavby vodního díla a povolení 
k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. 
 Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

3.3 Umístění stavby „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 35/6                                          
ZO projednalo žádost , bytem , 

, doručenou dne 28.6.2021 (č.j. B-L472/2021) o povolení umístění stavby 
„Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 35/6, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-

Láryšov, jejíž přílohou je situační nákres umístění zamýšlené vrtané studny (příloha č. 7).  

Žadatelé mají pozemek p.č. 35/6, zahrada, o výměře 447 m
2
, v nájmu na základě Smlouvy  

o nájmu pozemku číslo 1/2015  od 1.6.2015 a dodatku č. 1, na dobu neurčitou s předkupním 
právem. 
Citace zdůvodnění žádosti: 
„Pronajatý pozemek užíváme k rekreaci a vodu si vozíme v kanystrech z Krnova. Vrtaná 
studna bude umístěna ve východní části pozemku (dle přiloženého nákresu). Voda bude 
sloužit k pití, mytí a zalévání zahrádky“. 
Záměr umístit stavbu „Vrtaná studna“, na pozemku p.č. 35/6, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu stavby, byl zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 30.6.2021 



 3  

 

do 18.7.2021 (příloha č.8). 
Návrh usnesení č. 26, bod č. 3.3:  

ZO schvaluje umístit stavbu „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 35/6, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle situačního nákresu, který je přílohou k žádosti 
za podmínky, že na tuto stavbu bude vydáno povolení stavby vodního díla a povolení 
k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. 

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

  

4. Dotace SZIF - pivní sety – výběr dodavatele 

Starostka seznámila ZO s průběhem cenového marketingu na nákup 11 ks pivních setů tj. se 
specifikací zakázky (příloha č. 9), která byla vypracována v souladu s technickými parametry 
uvedenými v Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Průzkumem trhu byly nalezeny tři firmy, které 
byly schopny dodat pivní sety požadovaných tech. parametrů. 
 

CADURA GROUP s.r.o., třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO: 02825970 

Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 03440818; 
Jiří Konečný, Na Pěšině 3283/49, 690 03 Břeclav, IČO: 46924850 
 

Těmto firmám byla zaslána žádost o cenovou nabídku, jejíž přílohou byla výše uvedená 
Specifikace zakázky.  
Dne 14.7.2021 provedli Marcela Nytrová, Vladislav Tomoszek a Ing. Václav Prusek kontrolu 
zaslaných cenových nabídek (příloha č. 10) s tímto výsledkem: 
Seznam doručených nabídek:  
Nabídka č. 1: CADURA GROUP s.r.o., třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole 

                       IČO: 02825970 

Nabídka č. 2: Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín 

                       IČO: 03440818 

Nabídka č. 3: Jiří Konečný, Na Pěšině 3283/49, 690 03 Břeclav, IČO: 46924850 
 

Všechny tři oslovené firmy předložily cenovou nabídku, která splnila zadávací podmínky, 
nikdo s účastníků nebyl vyzván k doplnění/objasnění nabídky, žádná z nabídek nebyla 
vyřazena. 
Výsledek hodnocení: 
Pořadí nabídek:   1) Nabídka č. 2 Pártystany-Jičín s.r.o., nabídková cena 32 890,00 Kč 

                             2) Nabídka č. 1 CADURA GROUP s.r.o., nabídková cena 40 091,99 Kč 

                             3) Nabídka č. 3 Jiří Konečný, nabídková cena 49 754,00 Kč 

 Návrh usnesení č. 26, bod č. 4:  

ZO schvaluje nákup zakázky „11 ks pivních setů“ spolufinancované z Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2014-2020 Státního zemědělského intervenčního fondu od firmy 

Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 03440818 

za celkovou cenu 32 890,00 Kč. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

5. Mikroregion Krnovsko 

Závěrečný účet za rok 2020  

Starostka informovala ZO o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 
2020 Valnou hromadou MRK dne 25.6.2020, č. usnesení 5/59. 
Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 2/2021, které bylo schváleno 
Správní radou MRK dne 25.6.2021, č. usnesení 2/109. 
Návrh usnesení   č. 26, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2020 

Valnou hromadou MRK dne 25.06.2021, č. usnesení 5/59. 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 2/2021. 
 Hlasování: pro –6  ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6.  Kalendáře pro občany na rok 2022 

ZO schválilo zhotovení kalendářů naší obce na rok 2022 pro občany, chataře, chalupáře a 
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potřebu obce v nákladu 140 ks již na svém zasedání dne 28.6.2021, usnesením č.25, bod č. 
10. V kalendáři budou uvedeny informace o vývozu komunálního odpadu – termíny na rok 
2022 byly odsouhlaseny s Technickými službami Krnov.  
ZO projednalo seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH 
v roce 2022, které budou uvedeny v kalendáři (příloha č. 11). 

V minulých letech (do roku 2019) tiskla kalendáře pro naši obec firma Optys, spol. s r.o. 

Dolní Životice o velikosti cca A5. 

Kalendáře na rok 2021 o rozměrech 31 x 13,4 cm nám zhotovila v roce 2020 firma VIKPAP 

GROUP s.r.o., Krnov. 

S žádostí o cenovou nabídku bylo osloveno 5 firem. 
Nabídka na zhotovení kalendářů od firmy Baloušek, s.r.o. Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín, 
je při počtu 140 ks a nabízených rozměrech 210 x 150 mm (menší formát než byl požadován) 
a kvalitě dle specifikace uvedené v cenové nabídce (příloha č. 12) 73,83,-Kč/ks bez DPH tj. 
cca 89,33 Kč/ks s DPH + grafické zpracování s úpravou fotek 7 000,-Kč bez DPH tj. cca 

8 470,-Kč s DPH = celkem 20 976,20 s DPH. Za návrh obálky dle skutečnosti 400,-Kč bez 
DPH/hod. za grafiku tj. cca 484,-Kč s DPH/hod., cena dopravy se bude odvíjet od skutečnosti. 
Dle sdělení v cenové nabídce nelze určit cenu dopravy předem. 
Další nabídka je od firmy Protis, spol. s r.o., Podolí 115, 664 03 Brno-Venkov, IČ 46902961. 
Cenová nabídka této firmy, na zhotovení 140 ks kalendářů o 28 listech a formátu 300 x 110 
mm, formát stojánku 300 x 140 mm, činí celkem  9 290,- Kč + DPH, tj. 11 240,90 Kč vč. 
DPH. Cena dopravy a balného 500,-Kč (příloha č. 13).  

Cenová nabídka firmy VIKPAP GROUP s.r.o., Nádražní 2335/30, 794 01 Krnov, 
 IČ 25389637 na zhotovení stolních kalendářů při nákladu 140 ks, o rozměrech 31 x 13,4 cm 
je ve výši 85,-Kč/ks bez DPH tj. cca 102,85 Kč s DPH/ks = celkem 14 399,-Kč vč. DPH. 

Grafika a doprava zdarma (příloha č. 14). 

Firma Eintopf, s.r.o., Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736 zaslala cenovou nabídku 
na zhotovení 140 ks kalendářů o rozměrech 310 x 134 mm, včetně grafiky a dopravy  

za celkovou částku 24 308,90 vč. DPH (příloha č. 15). Tato firma následně nabídla snížení 
částky za grafické práce 6 050,-Kč s DPH o 50%, tzn. celková částka po snížení nákladů  
na grafiku o 50%, činí 21 283,90 Kč s DPH. Této firmě bychom museli dodat obrázky 
v požadovaném formátu. 
Poslední oslovená firma Optys spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice,  
IČ 42869048 cenovou nabídku nezaslala.  
Návrh usnesení č. 26, bod č. 6: 

ZO schvaluje seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH 
v roce 2022, které budou uvedeny v kalendáři.  
ZO bere na vědomí cenové nabídky na zhotovení kalendářů naší obce na rok 2022  

pro občany, chataře, chalupáře a potřebu obce. 

ZO rozhodlo počkat na cenovou nabídku firmy Optys spol. s r.o.. 

ZO pověřuje starostku o prověření cenové nabídky firmy Protis.   
 Hlasování: pro –6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

7.  Nejbližší kulturní akce – Den obce 

ZO projednalo přípravu na Den obce Býkov-Láryšov konaný dne 24.7.2021. 

Den obce je největší akce pořádaná obcí a také nejnáročnější na přípravu.  
Zastupitelé si rozdělili konkrétní úkoly a upřesnili časový harmonogram příprav.  
Návrh usnesení   č. 26, bod č. 7:  
ZO bere na vědomí přípravu na Den obce Býkov-Láryšov konaný dne 24.7.2021. 
  Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
  

8. Pomoc obcím postiženým živelnou pohromou 24.6.2021         
ZO projednalo poskytnutí daru (finančních prostředků) za obec obcím postiženým tornádem 
dne 24.6.2021. Pokud by každá obec, která chce pomoci, zaslala finanční prostředky přímo 
těmto obcím, bylo by to pro tyto obce administrativně velmi náročné s každým jednotlivě 
sepsat darovací smlouvu.  
 Sdružení místních samospráv ČR, z.s. (dále jen „SMS“) vytvořilo programu na pomoc 

zasaženým obcím, který bychom mohli využít a prostřednictvím něj zaslat peníze. 
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Systém spočívá v tom, že obce převedou finanční prostředky na základě darovací smlouvy 
SMS, nejpozději do 31.8.2021 na transparentní účet, který zřídila Česká spořitelna a.s. 
společně se SMS pro každou postiženou obec, spravovaný zcela bez poplatků. 
SMS následně jednou darovací smlouvou převede takto nashromážděné finanční prostředky  
každé tornádem postižené obci. 
Starostka seznámila ZO se zněním vzorů darovacích smluv a přehledem transparentních 
účtů zřízených u České spořitelny a.s. pro tyto obce (příloha č. 16). 
Návrh usnesení č. 26, bod č. 8: 

ZO schvaluje poskytnout dar za obec ve formě finančního příspěvku prostřednictvím SMS 

obci Mikulčice postižené tornádem v červnu 2021 ve výši 5 000,- na transparentní účet této 

obce. 

ZO schvaluje znění darovací smlouvy a uzavření této smlouvy se SMS, z.s.. 

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

 

9. Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021 
Starostka informovala ZO o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 28 775,42 Kč. 

Tyto finanční prostředky byly dne 19.7.2021 poukázány z účtu kraje na účet obce vedený 
u ČNB. Jedná se o příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 
2021 ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 

ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí. Jedná se  
o příspěvek ze státního rozpočtu dle § 11 citovaného zákona za bonusové období od 1.2.2021  
do 31.5.2021 (příloha č. 17). 
Návrh usnesení   č. 26, bod č. 9:  
ZO schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu podle zákona č. 95/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 
zákona na daňové příjmy obce ve výši 28 775,42 Kč za bonusové období od 1.2.2021  
do 31.5.2021. 
 Hlasování: pro –6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

10. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 13.7.2021 schválila svým Usnesením č. 12/2021 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 (příloha č. 18). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 28 776,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 26, bod č. 10:  
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021. 
 Hlasování: pro –6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

11. Různé + diskuze 
 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      v 19:25  hodin   
 

V Býkově-Láryšově,  dne 19. 7. 2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

        

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

              Zveřejněno OD :    21.07.2021    

             Zveřejněno DO : 


