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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. 28  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 20.9.2021 v 17,

00
 hod. 

Přítomni: 6   členů ZO  
Z. Matyáštíková, M. Nytrová, M. Zvařičová, Ing. V. Prusek, Č. Petřík, 
V. Tomoszek                          

Omluveni:       R. Tomoszková 
 

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 10.09.2021 do 20.09.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

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

3.   Odpady 2022 – možnosti zpoplatnění 
4.   Žádost občanů a vlastníků nemovitostí v Láryšově  
      o instalaci dynamického zpomalovacího semaforu 

5.   Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR 

6.   Veřejná zakázka MR – na rekonstrukci střechy OÚ 

      - vyhlášení výzvy 

      - výběr administrátora VZ  
7.   Výměna části vodiče veřejného osvětlení – v souvislosti  

       s výměnou nevyhovujícího nadzemního vedení NN 

8.   Rozpočtové opatření 
9.   Nejbližší kulturní akce – Posezení pro seniory  
10. Různé + diskuze (zápisy z výborů za II. čtvrtletí 2021,….) 
Bezprostředně před zahájením zasedání zastupitelstva obce předal starostce pan  

 požadavek občanů a chatařů z části obce Láryšov založit osadní výbor. 
Starostka navrhla zařadit tento požadavek na založení osadního výboru jako bod  
programu č. 11. 
   

ZO schvaluje program zasedání včetně doplnění o bod č. 11. Založení osadního výboru 
v Láryšově. 

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

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 27, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Č. Petříka a V. Tomoszka 

                       - 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. Odpady 2022 – možnosti zpoplatnění  
Starostka seznámila ZO se způsobem výpočtu množství odpadu ukládaného na skládku se 
slevou, včetně výpočtu této slevy na roky 2021 - 2023 (příloha č. 3). 
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Starostka seznámila ZO s výsledky odpadového hospodaření obce (náklady, výnosy a 
množstvím jednotlivých komodit odpadu) za období 1-8/2021 a odhadem odpadového 
hospodaření obce na období 9-12/2021 (příloha č. 4). 

ZO projednalo možnosti zpoplatnění komunálního odpadu na rok 2022 v návaznosti  
na novelu zákona o místních poplatcích, která vstoupila v platnost od 1.1.2021 a která 
upravuje dva druhy místních poplatků za komunální odpad: 
a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
Možnost vybírat dosavadní platby za komunální odpad v obcích od občanů skončí uplynutím 
roku 2021. V roce 2022 již bude moci obec vybírat platbu za komunální odpad od fyzických 
osob pouze na základě jednoho z nových místních poplatků. 
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je poplatek za samotnou existenci 

obecního systému bez vazby na skutečnou produkci odpadu. Maximální výše poplatku je  
1 200 Kč na poplatníka. 
Poplatníkem je buďto fyzická osoba přihlášena v obci nebo vlastník nemovité věci (byt, 
rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická 
osoba. 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je založen na skutečném 
množství vyprodukovaného odpadu.  
Základem dílčího poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc) je: 
a) hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci (v kilogramech) připadajícího na poplatníka 

b) objem odpadu odloženého z nemovité věci (v litrech) připadajícího na poplatníka 

c) kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (v litrech) připadajícího 
na poplatníka. 

Sazba tohoto poplatku činí nejvýše: 
a) 6 Kč za kg 

b) 1 Kč za litr 
ZO projednalo příklady výpočtu nových místních poplatků za odpad od 1.1.2022  
(příloha č. 5) a přípravu nové obecně závazné vyhlášky (OVZ). 
Návrh usnesení č. 28, bod č. 3:  

ZO bere na vědomí možnosti zpoplatnění komunálního odpadu na rok 2022 v návaznosti  
na novelu zákona o místních poplatcích, která vstoupila v platnost od 1.1.2021 a která 
upravuje dva druhy místních poplatků za komunální odpad. 
ZO bere na vědomí přípravu obecně závazné vyhlášky o odpadech.  

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

  

4. Žádost občanů a vlastníků nemovitostí v Láryšově o instalaci dynamického 
zpomalovacího semaforu 

Starostka seznámila ZO s žádostí občanů a vlastníků nemovitostí v Láryšově o instalaci 

dynamického zpomalovacího semaforu (příloha č. 6). 
Dále starostka seznámila ZO s obsahem telefonického rozhovoru s inspektorem dopravy 

Policie ČR, Dopravního inspektorátu Bruntál panem .  a jeho zamítavým 
postojem k umístění tohoto zařízení. Také s obsahem telefonického rozhovoru s .  

, referentkou silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, MěÚ Krnov. 
Instalace tohoto zařízení byla konzultována také s projektantem dopravních staveb 

. , který doporučil výstavbu chodníku a informoval vedení obce o tom, že 
současná norma na šíři chodníku jsou dva metry, což bylo potvrzeno také Policií ČR. 
Všichni tři nezávisle na sobě potvrdili, že instalace jakéhokoliv semaforu bez existence 

chodníku a přechodu pro chodce nebude schválena. 

V našem okolí jsou tyto semafory instalovány v Krnově, v obci Třemešná nebo na Opavsku 
v obcích Kobeřice a Hněvošice. Všechny tyto semafory byly naistalovány na silnicích I. třídy, 
které vedou na hranice ČR, bylo na nich provedeno měření intenzity dopravy ŘSD, jsou zde 
chodníky a přechody pro chodce. 
Starostka informovala ZO a občany Láryšova, že žádné krajské dotace na zvýšení 
bezpečnosti dopravy a bezpečnosti účastníků silničního provozu nejsou již zhruba 10 let. 
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Obec Třemešná získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dle sdělení 
starosty obce Třemešná to byl běh na dlouhou trať. Semafor mají v obci jen proto, že 
současně vybudovali chodníky a přechod. Semafor mají u přechodu pro chodce, chtěli ho 
umístit na jiném místě a to jim nebylo umožněno. Získání dotace ovlivnila skutečnost, že se 
jedná o silnici I. třídy mezinárodního významu, s vysokou průjezdností hlavně nákladní 
dopravy. 

V minulosti získaly dotaci na zajištění bezpečnosti dopravy některé obce v okolí např. Čaková 
nebo Dívčí Hrad z programu IROP prostřednictvím MAS. 
V současné době skončilo jedno projektové období a čeká se na nové. Podmínky nového 
projektového období by mohly být známy v průběhu roku 2022. 
Starostka seznámila ZO a občany Láryšova s podmínkami a pravidly SFDI pro financování 
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích. Z tohoto dotačního 
programu bychom mohli požádat o dotaci na výstavbu chodníku v Láryšově, který by byl 

řešením bezpečnosti chodců v Láryšově. Plánované spuštění výzvy na rok 2022 je říjen 2021. 
Při podání žádosti o dotaci musí být zpracována projektová dokumentace, pravomocné 
stavební povolení, kladné stanovisko Policie ČR, stanovisko odboru dopravy krajského úřadu 
atd. Chodník musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Abychom získali stavební 
povolení a dotaci na chodník v Láryšově, muselo by dojít k převodu pozemků podél silnice 
v šířce 2 m do vlastnictví obce. Dotčené pozemky nesmí být zastaveny. 

Zastupitelé a občané Láryšova se shodli na potřebě zklidnění dopravní situace v Láryšově a 
dohodli se na podání žádosti na Silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, MěÚ Krnov 

na snížení rychlosti v Láryšově a umístění dodatkových dopravních značek „chodci  
ve vozovce“, „zvířata ve vozovce“ a nástřiku nejvyšší povolené rychlosti na silnici. 
Návrh usnesení č. 28, bod č. 4: 

ZO zamítá žádost na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu v Láryšově. 
ZO schvaluje podání žádosti na Silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, MěÚ Krnov 

na snížení rychlosti v Láryšově a umístění dodatkových dopravních značek „chodci  
ve vozovce“, „zvířata ve vozovce“ a nástřiku nejvyšší povolené rychlosti na silnici. 
 Hlasování: pro - 6,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR 

Starostka informovala ZO, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí 
dotace č.j. MF-21895/2021/1201-16 bylo dne 6.9.2021 poukázáno z účtu Moravskoslezského 
kraje na účet obce Býkov-Láryšov vedený u ČNB 31 000,-Kč. Jedná se o finanční prostředky 
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v roce 2022. 

Návrh usnesení č. 28, bod č. 5: 

ZO schvaluje přijetí dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve výši 31 000,-Kč. 
ZO bere na vědomí vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2022. 
 Hlasování: pro – 6 ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

6.  Veřejná zakázka MR – na rekonstrukci střechy OÚ 

6.1 Vyhlášení výzvy 

ZO projednali upravený a aktualizovaný rozpočet na rekonstrukci střechy OÚ. 
V roce 2020 jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 na rekonstrukci střechy 
OÚ s celkovou plánovanou výši uznatelných nákladů 1 318 606,-Kč vč. DPH. Dotace nám byla 
v březnu 2021 schválena v maximální výši 400 000,-Kč. Realizace celé akce včetně vyúčtování 
dotace musela proběhnout do konce roku 2021. 
Současně jsme v roce 2020 podali na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) z programu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
žádost o dotaci na Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov. Z tohoto programu nešlo 
požádat o dotaci pouze na střechu. Rekonstrukce střechy byla z tohoto programu podporována 
pouze v souvislosti s vnitřní rekonstrukcí budovy. Předmětem žádosti byly stavební úpravy  
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kanceláří OÚ a rekonstrukce střechy budovy OÚ s celkovým rozpočtem 1 545 142,- Kč vč. DPH 
s podílem 80% dotace ve výši 1 236 113,-Kč. Výsledky posouzení žádostí z MMR měly být 
známy v dubnu 2021. Ministerstvo termín zveřejnění výsledků stále odsouvalo. 
Z důvodu časové tísně jsme již nemohli čekat a dne 26.4.2021 schválilo ZO vyhlášení uzavřené 
výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“  

Dne 7.6.2021 byl na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR zveřejněn 
seznam akcí doporučených a seznam akcí nedoporučených k poskytnutí dotace z dotačního 

titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 

Náš projekt na stavební úpravy kanceláří OÚ 2. np a stavební úpravy střechy OÚ nazvaný 
„Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov“ nebyl doporučen k poskytnutí dotace.  
Blíží se podzim a s ním vyhlášení nových dotačních titulů jak z Moravskoslezského kraje, tak 

z MMR. 

Aktualizovaný rozpočet pouze na rekonstrukci střechy včetně TDI (stavební dozor) a 

autorského dozoru projektanta je ve výši 1 423 567,67 Kč bez DPH tj. cca 1 722 516,88 Kč 
vč. DPH. Aktualizovaný rozpočet na rekonstrukci střechy společně se stavebními úpravami 
kanceláří, včetně TDI a autorského dozoru projektanta činí 1 600 139,65 Kč bez DPH, tj. 
1 936 169,10 Kč vč. DPH. 

Dle předběžných informací bude v letošním roce Program obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje opět vyhlášen cca listopad – prosinec se stejnými podmínkami jako 
v loňském roce. 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje v měsíci říjnu 2021 vyhlášení tradičního 
národního dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, určeného pro obce  
do 3 000 obyvatel, jehož součástí byl v minulých letech také dotační titul Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov. Z tohoto programu byla poskytovaná dotace až do výše 80% 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Konkrétní podmínky tohoto programu ještě 
nejsou známy. A není zatím jisté, zda bude v tomto programu podporována rekonstrukce střech. 
ZO projednali, zda vyhlásit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu pouze na „Stavební 
úpravy krovu a střechy OÚ“ tj. na rekonstrukci střechy a požádat o dotaci z rozpočtu MSK 

z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pouze na střechu OÚ s tím, že 
max. výše dotace je 400 000,- Kč.  
Anebo vyhlásit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební úpravy kanceláří OÚ 

2. np a stavební úpravy střechy OÚ nazvanou „Stavební úpravy budovy OÚ Býkov-Láryšov“ a 
požádat o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova 2022, dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, který bude vyhlášen 
v říjnu 2021. Z tohoto programu je poskytovaná dotace až do výše 80% skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce. 
ZO dále projednali, zda vyhlásit výzvu na veřejnou zakázku jako uzavřenou nebo otevřenou. 
Návrh usnesení   č. 28, bod č. 6.1:  
ZO schvaluje vyhlášení otevřené výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)  

na rekonstrukci střechy budovy OÚ. Výzvu na VZMR na rekonstrukci střechy budovy OÚ 
vyhlásíme až po vyhlášení konkrétních podmínek národního dotačního programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova 2022 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

V případě, že budou z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 MMR, dotačního 
titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podporovány stejně jako v minulém roce 
rekonstrukce střech společně s vnitřní rekonstrukcí budovy, vyhlásíme VZMR na stavební 
úpravy kanceláří OÚ 2. np a stavební úpravy střechy OÚ nazvaný „Stavební úpravy budovy OÚ 
Býkov-Láryšov“. V opačném případě vyhlásíme VZMR pouze na rekonstrukci střechy nazvanou  

 „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. 

ZO schvaluje sloučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Komise bude minimálně 
tříčlenná. 
ZO schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  

. , Marcela Nytrová, , Vladislav Tomoszek a .  
.  
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Účast schválených členů v komisi se odvíjí od termínu otevírání a hodnocení nabídek, který 
v současné době není znám.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

6.2 Výběr administrátora VZ 

ZO projednalo zadání zajištění komplexního zadávacího řízení na VZMR na rekonstrukci 

střechy budovy OÚ samostatně nebo včetně stavebních úprav kanceláří 2. np tj. zajištění 
organizačního a věcného zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 
701/7, 746 01 Opava, IČ 01459287. Cenová nabídka této firmy činí 10 000,-Kč bez DPH tj. 
12 100,-Kč s DPH (příloha č. 7). 

Cenové nabídky na administraci veřejné zakázky (výběrového řízení), které byly součástí 
cenových nabídek na komplexní administraci dotace na akci „Stavební úpravy krovu a střechy 
OÚ“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 

DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášené Ministerstvem  
pro místní rozvoj (MMR), byly v rozpětí 18 000 – 34 000,-Kč bez DPH. Tyto cenové nabídky 
tvoří přílohu č. 5 – 8 Zápisu a usnesení ZO č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 21.10.2020.  
Návrh usnesení  č. 28, bod č. 6.2:    

ZO schvaluje zadání zajištění komplexního zadávacího řízení na VZMR na rekonstrukci střechy 
budovy OÚ samostatně nebo včetně stavebních úprav kanceláří 2. np tj. zajištění organizačního a 
věcného zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01 
Opava, IČ 01459287 za cenu dle cenové nabídky ze dne 13.9.2021 tj. 10 000,-Kč bez DPH , cca 
12 100,-Kč s DPH (příloha č. 7)  
  Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 

 

7. Výměna části vodiče veřejného osvětlení 
Firma Albreko s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, která byla vybrána 
společností ČEZ Distribuce, a.s., bude provádět napojení pozemku p.č. 74/6 na stávající 
distribuční síť NN. Z důvodu zajištění dodávky elektrické energie v dané lokalitě 
v požadované kvalitě a spolehlivosti, je nutné provést výměnu části mechanicky a elektricky 
nevyhovujícího nadzemního vedení NN. V rámci výměny budou měněny stávající vodiče 
AlFe za slaněný izolovaný vodič 4x120 AES mezi podpěrnými body (sloupy) č. 83 – 95 – 96 

v délce 170m, dále bude vyměněn podpěrný bod (sloup) č. 96 za nový. Na sloupu č. 96 je 
umístěno svítidlo veřejného osvětlení a mezi sloupy č. 83 – 95 – 96 je umístěno vedení 
veřejného osvětlení vše ve vlastnictví obce. Při realizaci stavby je nutné demontovat svítidlo 
ze sloupu č. 96, zajistit výměnu vodiče veřejného osvětlení za izolovaný vodič a zpět 
namontovat na nový sloup č. 96 svítidlo veřejného osvětlení. Náš správce veřejného osvětlení 
tj. Technické služby Krnov s.r.o. tyto práce neprovádí. 
ZO projednalo cenovou nabídku firmy Albreko s.r.o. ze dne 13.9.2021 na výměnu vedení 
veřejného osvětlení za izolovaný vodič AES za cenu 9 137,40 Kč bez DPH tj. cca 11 057,-Kč 

(příloha č. 8). Platnost této cenové nabídky je do 30.9.2021 a cena platí pouze při souběžné 
montáži s realizací stavby pro ČEZ Distribuce, a.s.. 
Toho, že budou v Býkově probíhat elektromontážní práce pro ČEZ Distribuce, a.s. 

realizované firmou Albreko s.r.o., bychom měli využít při výměně sloupu veřejného osvětlení 
(VO) v Láryšově na výjezdu na Krnov. Na tomto sloupu je umístěno svítidlo VO. Sloup je 
dřevěný a je v celkově špatném stavu (je celý rozpraskaný, má utrženou kotvu a naklání se  
do zahrady nad pozemek soukromého vlastníka). Je to jediné svítidlo VO v obci, které není 
umístěno na sloupu ČEZ Distribuce, a.s..  
Starostka seznámila ZO s cenovou nabídkou firmy Albreko s.r.o. ze dne 13.9.2021 (příloha 
č. 9) na výměnu sloupu VO za nový. Tato cenová nabídka činí 20 435,-Kč bez DPH tj. cca 
24 727,-Kč včetně DPH. Také platnost této cenové nabídky je do 30.9.2021 a cena platí pouze 
při souběžné montáži s realizací stavby pro ČEZ Distribuce, a.s.. 
Návrh usnesení  č. 28, bod č. 7:    

ZO schvaluje výměnu vedení veřejného osvětlení za izolovaný vodič AES firmou  

Albreko s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517 za cenu dle cenové nabídky  
ze dne 13.9.2021 tj. 9 137,40 Kč bez DPH , cca 11 057,-Kč s DPH (příloha č. 8) 
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ZO schvaluje výměnu sloupu veřejného osvětlení v Láryšově za nový firmou Albreko s.r.o.,  

Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517 za cenu dle cenové nabídky ze dne 13.9.2021 
tj. 20 435,- Kč bez DPH , cca 24 727,-Kč s DPH (příloha č. 9). 
  Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

8. Rozpočtové opatření 
Starostka informovala ZO, že dne 3.9.2021 schválila svým Usnesením č. 16/2021 

Rozpočtové opatření č. 8/2021 (příloha č. 10). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 31 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 13.9.2021 schválila svým Usnesením č. 17/2021 

Rozpočtové opatření č. 9/2021 (příloha č. 11). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 75 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení   č. 28, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021 a Rozpočtové opatření č. 9/2021 
 Hlasování: pro – 6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

9. Nejbližší kulturní akce – Posezení pro seniory 

ZO projednalo otázku přípravy nejbližší plánované kulturní akce Posezení pro seniory 

vzhledem k vývoji současné epidemiologické situace na území ČR.  
ZO projednalo přípravu akce Posezení pro seniory plánovanou na 13.10.2021. 

Zastupitelé projednali uskutečnění akce Lampiónové svícení, která je plánována 

na 6.11.2021, v souvislosti s připravovanou „Souvislou opravou silnice III/4593 Láryšov – 

Býkov, která měla původně probíhat v měsíci září a říjnu. Aktuálně je začátek opravy silnice 
naplánován na 4.10.2021 a má probíhat až do prosince 2021.  V listopadu, kdy má tato akce 
proběhnout bude silnice v naší obci staveniště. 
Návrh usnesení   č. 28, bod č. 9:  
ZO bere na vědomí přípravu Posezení pro seniory konané dne 13.10.2021. 

ZO schvaluje v případě zhoršení epidemiologické situace tuto akci zrušit.  
ZO ruší akci Lampiónové svícení plánovanou na 6.11.2021. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
  

10. Různé + diskuze 

10.1 Zápisy výborů za II. čtvrtletí 2021 

Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla 
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za II. čtvrtletí 2021 (příloha č. 
12).  

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

ze dne 16.8.2021 (příloha č. 13). 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního 
výboru č. 2/2021 (příloha č. 14). 
Návrh usnesení   č. 28/ bod č. 10.1 :  

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní  
za II. čtvrtletí 2021, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.8.2021 a Zápis kontrolního 
výboru č. 2/2021  
 Hlasování: pro – 6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

11. Založení osadního výboru v Láryšově 

Starostka přečetla zastupitelům požadavek občanů a chatařů z Láryšova na založení 
osadního výboru v Láryšově, včetně přiloženého seznamu podepsaných občanů a chatařů 
z Láryšova.  
Starostka přečetla § 120 a §121 zákona č. 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení), které se 
týkají postupu založení a oprávnění osadního výboru. Osadní výbor zřizuje zastupitelstvo 

obce jako svůj poradní orgán na dané volební období.  
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Po bouřlivé diskuzi zda je či není nutné zřídit v Láryšově osadní výbor, který má jen omezená 
oprávnění, vzhledem k počtu obyvatel Láryšova (33) a zástupce Láryšova v zastupitelstvu 

obce. Zastupitelé se s občany Láryšova dohodli na odložení rozhodnutí zřízení osadního 
výboru na následující zasedání zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení   č. 28/ bod č. 11 :  

ZO schválilo přesunout rozhodnutí o zřízení osadního výboru v Láryšově na následující 
zasedání ZO. 
 Hlasování: pro – 6 proti – 0    zdržel se – 0       usnesení bylo schváleno 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 

 
Zasedání ukončeno:      v 21:40  hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově,  dne 20. 9. 2021,  zapsala Marcela Nytrová      

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Vladislav Tomoszek         .............……...……………...                                  

      

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

                     

  

                                                              

 

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

           

 

  

 

     Zveřejněno OD :    24.9.2021    

             Zveřejněno DO : 


