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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. 33  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 
konaného dne 21.2.2022 v 18,00 hod. 

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

Omluveni:      Ing. V. Prusek 
 

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

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

v 1800 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  
od 01.02.2022 do 21.02.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

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

3.   Pořízení změny územního plánu obce  
4.   Majetek obce - žádost o prodej části pozemku p.č. 929/1,                                                                                                 
      - výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace Hájnického potoku     

      - ořez stromů na pozemku obce p.č. 1618                                      
5.   Inventarizace 2021 

6.   Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva - žádosti o poskytnutí dotace 

                                                                 - smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

7.   Dary přijaté obcí – na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce   

      2022 

8.   Různé + diskuze (kulturní akce 2022,……) 
    

Dne 18.1.2022 bylo provedeno Rozpočtové opatření č. 1/2022, 2.2.2022 byla provedena 

změna rozpočtové položky a dne 16.2.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022. 

Starostka navrhla změnu a doplnění programu takto:  
Rozpočtové opatření a Změnu rozpočtové položky projednat jako bod programu  

č. 8 a Různé + diskuze jako bod č. 9.  

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 
bod č. 8 Rozpočtové opatření a Změna rozpočtové položky a 

bod č. 9 Různé + diskuze 
Hlasování: pro - 6,     proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 33, bod č. 1: 
ZO určuje     - ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou 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. Pořízení změny územního plánu obce  
ZO se již na svém zasedání dne 12.1.2022 seznámili se zněním žádosti , 

bytem ,  (dále jen „žadatel“) o schválení změny územního plánu tzv. 
zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona doručenou dne 20.12.2021, vedenou  
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pod č.j. B-L872/2021, společně s dvěma přílohami a) Stanoviskem Moravskoslezského kraje 
ze dne 16.6.2021 a b) Stanoviskem Moravskoslezského kraje ze dne 2.6.2021 k této 
navrhované změně. 
Navrhovaná změna se týká pozemku p.č. 1754, trvalý travní porost, o výměře 16 441 m2, k.ú. 
Býkov a pozemku p.č. 1775, ostatní plocha, o výměře 12 196 m2, k.ú. Býkov oba  
ve vlastnictví žadatele. 
Navrhovaná změna: 
- pozemek p.č. 1754 v současném územním plánu obce veden v ploše V-R1 – plochy výroby 
a skladování – územní rezerva změnit v územním plánu do plochy V – plochy výroby a 
skladování 
- pozemek p.č. 1775 v současném územním plánu obce veden v ploše Z – plochy zemědělské  
změnit v územním plánu do plochy V - plochy výroby a skladování 
Důvodem pořízení změny územního plánu je záměr žadatele na těchto dvou pozemcích 
postavit fotovoltaickou elektrárnu, která bude dodávat vyrobenou elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů do zemědělského areálu a bytovek v Býkově, přebytek vyrobené 
elektrické energie prodávat do elektrizační sítě ČEZ Distribuce a.s. Dle současné platné 
legislativy mohou být fotovoltaické elektrárny postaveny pouze na ploše vedené v územním 
plánu v ploše V – plochy výroby a skladování.  
V žádosti žadatel navrhl, že uhradí náklady na zpracování změny územního plánu podle § 45, 
odst. 4 stavebního zákona. 
Občané obce a majitelé nemovitostí v Býkově-Láryšově byli informování o návrhu  
na pořízení změny územního plánu obce Býkov-Láryšov, důvodu tohoto návrhu tj. záměru 
umístění stavby fotovoltaické elektrárny v Býkově a možnosti seznámení se se záměrem 

stavby fotovoltaické elektrárny v Býkově formou prezentace před zasedáním zastupitelstva 
21.2.2022 v 17 hodin v kulturní místnosti OÚ. 
Žadatel informoval přítomné o navrhované změně územního plánu a o svém záměru postavit 

fotovoltaickou elektrárnu na pozemku p.č. 1754, trvalý travní porost, k.ú. Býkov a  
na pozemku p.č. 1775, ostatní plocha, k.ú. Býkov, oba v jeho vlastnictví. 
Během prezentace proběhla diskuze mezi občany, žadatelem a zastupiteli. Přítomným byly 
žadatelem a zastupiteli zodpovězeny jejich dotazy. 
Územní plán (dále jen „ÚP“) Býkov-Láryšov byl zhotoven projektantem Ing. Arch. 
Jaroslavem Haluzou a byl vydán zastupitelstvem obce Býkov-Láryšov dne 24.1.2012 a zatím 
nebyl aktualizován.  
V současné době nelze pořídit změnu ÚP, která by se týkala pouze změny dvou pozemků 
uvedených v žádosti  Pokud by bylo schváleno pořízení Změny č. 1 
Územního plánu obce Býkov-Láryšov, celý územní plán by musel být aktualizován a uveden 
do souladu s platnými právními předpisy a nadřazenou dokumentací. Obsah změny č. 1 ÚP 
obce Býkov-Láryšov je uveden v příloze č. 3.  

Starostka oslovila tři zhotovitele územních plánů s žádostí o cenovou nabídku na zhotovení 
Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov. 
Ing. Arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava 9 IČ 44745729 zaslal cenovou 

nabídku na zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov v rozsahu dle přílohy č. 3 
ve výši 131 890,00 Kč vč. DPH s termínem zhotovení návrhu Změny č. 1 pro veřejné 
projednání do 6 měsíců od podepsání smlouvy o dílo a poskytnutí podkladů potřebných  
pro zhotovení díla (příloha č. 4). 

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 00562963 

předložilo cenovou nabídku na zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov 
v rozsahu dle přílohy č. 3 ve výši 199 650,00 Kč vč. DPH s termínem zpracování návrhu 
Změny č. 1 pro veřejné projednání do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo (příloha č. 5). 

Třetí cenovou nabídku na zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov v rozsahu 

dle přílohy č. 3 zaslal Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/4, 723 00 Ostrava, 

IČ 26863065 ve výši 387 200,00 Kč vč. DPH s termínem zpracování návrhu Změny č. 1  
pro veřejné projednání do 16 týdnů od převzetí podepsané smlouvy (příloha č. 6). 

O pořízení změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov bychom museli požádat obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tj. Městský úřad Krnov. 
Zastupitelé s občany prodiskutovali pořízení změny územního plánu obce, důvod návrhu 
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této změny tj. záměru stavby fotovoltaické elektrárny v katastru obce a podmínky schválení 
pořízení této změny.  
Zastupitelé projednali znění návrhu Smlouvy o dílo zaslané Ing. Arch. Jaroslavem Haluzou 
(příloha č. 7). 

Zastupitelé projednali znění Žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov 

(příloha č. 8). 

Zastupitelé projednali znění Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením územně 
plánovací dokumentace (změny Územního plánu Býkov-Láryšov) (příloha č. 9). 
Návrh usnesení   č. 33, bod č. 3:    

ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení Změny  
č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov. 
ZO schvaluje v souladu s ust. § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podmínku pořízení Změny  
č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov: 
- úplnou úhradu nákladů spojených s pořízením Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov   

, ,  uhrazených na účet obce Býkov-Láryšov  
před zahájením prací na pořízení změny 

ZO schvaluje znění a uzavření Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením územně 
plánovací dokumentace (změny Územního plánu Býkov-Láryšov) mezi Obcí Býkov-Láryšov 
a , ,  na úplnou úhradu nákladů spojených  
s pořízením Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov.   
ZO schvaluje další podmínky pořízení Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov: 
- nejpozději do 31.3.2022 bude uzavřena Darovací smlouva mezi Agrofarma Dubnice s.r.o., 

Úvalno 327, 793 91 Úvalno, IČ 27718115 jako dárcem a Obcí Býkov-Láryšov jako 
obdarovaným, na poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-Kč ročně, každoročně zvýšenou 
o inflaci a to počínaje rokem uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu a po celou dobu 
jejího provozu v katastru obce Býkov-Láryšov 

- bezplatný převod části pozemku p.č. 4, ostatní plocha, k.ú. Býkov, o výměře cca 80 m2 

(příloha č. 10). Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. 

- nejpozději do zahájení stavby fotovoltaické elektrárny bude na severní hranici pozemku p.č. 
1754, přilehlé k silnici III/4593 z Býkova do Láryšova, zasazena řada stromů nebo keřů a to 
v takové vzájemné vzdálenosti, aby v budoucnu tvořily souvislý porost  
ZO schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov zkráceným postupem 
podle § 55a a násl. stavebního zákona. 
ZO schvaluje obsah Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov, uvedený v příloze č. 3. 

ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na § 6 
odst. 1 písm. c) téhož zákona, žádost obce Býkov-Láryšov o pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Býkov-Láryšov obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem 
Krnov (příloha č. 8). 

ZO rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 Územního plánu Býkov-

Láryšov bude Marcela Nytrová – starostka obce. 

ZO schvaluje zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Býkov-Láryšov Ing. Arch. Jaroslavem 
Haluzou, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava 9, IČ 44745729 za celkovou cenu ve výši 131 890,00 

Kč vč. DPH dle cenové nabídky ze dne 14.2.2022 (příloha č. 4). 

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla s názvem: Územní plán 
Býkov-Láryšov – Změna č. 1., mezi Obcí Býkov-Láryšov jako zadavatelem a Ing. Arch. 
Jaroslavem Haluzou, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava 9, IČ 44745729 jako dodavatelem (příloha 
č. 7). 

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

 

4. Majetek obce  

4.1 Žádost o prodej části pozemku p. č. 929/1 

ZO projednalo na svém zasedání dne 12.1.2022 žádost manželů  a  
 (dále jen „žadatelé“),  doručenou dne 15.12.2021 (č.j. B-L868/2021) o prodej části 
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pozemku p. č. 929/1, zahrada, o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-

Láryšov, jejíž přílohou je náhled do KN s vyznačením části pozemku, kterou chtějí žadatelé 
koupit.  

ZO na zasedání dne 12.1.2022 schválili: 
- rozdělení pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov a 
zhotovení geometrického plánu na rozdělení tohoto pozemku.  
- zadání vypracování znaleckého posudku na obě nově vzniklé části pozemku  
p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 
- zveřejnění záměru obce prodat část pozemku p.č. 929/1 zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 

Geometrickým plánem (dále jen „GP“) č. 427-8/2022 byl rozdělen pozemek p.č. 929/1,  
o výměře 1 955 m2 na dvě části.  Předmětná část pozemku byla nově stanovena jako  
p.č. 929/17, o výměře 1 011 m2 a zbývající část pozemku jako p.č. 929/1 s výměrou 944 m2 

(příloha č. 11). 

Navržené dělení pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov dle geometrického plánu č.  
427-8/2022 bylo schváleno stavebním úřadem Městského úřadu Krnov (příloha č. 12). 

Znaleckým posudkem č.  3998 – 03/22 ze dne 15.2.2022 vypracovaným JUDr.  Zdeňkem 

Sysalou byla stanovena obvyklá cena pozemku p.č. 929/1, zahrada 519 Kč/m2 tj. celkem  

po zaokrouhlení 508 920,-Kč/944 m2 a obvyklá cena pozemku p.č. 929/17, zahrada taktéž  
519 Kč/m2 tj. celkem po zaokrouhlení 544 930,-Kč/1 011 m2. 

Záměr obce prodat část pozemku p.č. 929/1, zahrada, o výměře 1 011 m2, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, nově navrženou jako p.č. 929/17 dle geometrického plánu 
na rozdělení pozemku č. 427-8/2022, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také  
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 1.2.2022 do 21.2.2022 (příloha č. 13). 

Žadatelé jsou vlastníky nemovitosti č.p. 126, umístěné na p.č. st. 155, která je tzv. obklíčena 
pozemkem p.č. 929/1 ve vlastnictví obce. 
Žadatelé (dle zdůvodnění žádosti) chtějí stavbu č.p. 126 užívat k trvalému bydlení, což je 
v souladu se snahou zastupitelstva obce o získání nových obyvatel do obce a novou výstavbou 
v obci. Aby mohla být stavba užívána k trvalému bydlení, musí dojít k rekolaudaci z „jiné 
stavby“ na „rodinný dům“. 
Nemovitost č.p. 126 má všechna zařízení nutná k řádnému užívání stavby tj. přístavba-terasa, 

zdroj vody, jímku, přípojku NN umístěna na pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov,  
ve vlastnictví obce. Při kolaudaci stavby č.p. 126 na rodinný dům je nutné vyřešit umístění 
všech výše uvedených zařízení nutných k řádnému užívání stavby a to buďto vlastnictvím 
pozemku nebo věcnými břemeny. Zápisem takového množství věcných břemen na pozemku 
p.č. 929/1 do KN by došlo k znehodnocení celého tohoto pozemku. 
Je v zájmu obce vyřešit situaci spojenou s užíváním stavby č.p. 126 v Láryšově a jeho okolím. 
Stavba byla po rozpadu Mysliveckého sdružení dlouhou dobu v majetku státu a chátrala.  
Předchozí majitelé nemovitost v uplynulých letech pronajímali nebo ji nechávali prázdnou a 
pozemek p.č. 929/1, který měli v nájmu, neudržovali téměř vůbec. 
Obec řešila v minulosti také problémy s nájemníky této stavby, kteří v okolí stavby 
soustřeďovali komunální odpad. Majitelé této stavby také nikdy v minulosti neplatili obci 

poplatky za odpad, neboť z nemovitosti v katastru uvedené jako „jiná stavba“ nelze vybrat 
poplatek na základě vlastnictví této nemovitosti a ani na základě bydliště, neboť do takovéto 
stavby se nelze přihlásit k trvalému pobytu. 
Druhou část pozemku p.č. 929/1, zahrada, o výměře 944 m2, která vznikla rozdělením 
původního pozemku p.č. 929/1, o výměře 1 955 m2, má v úmyslu obec prodat pro výstavbu 
nového rodinného domu. 

Dlouhodobou snahou měst a obcí je zabránění úbytku mladých obyvatel a to lze hlavně novou 
výstavbou.  
U nemovitosti č.p. 126 nejde přímo o novou výstavbu, ale změnou užívání by vznikla další 
stavba k trvalému bydlení v obci, do níž se majitelé mohou přihlásit k trvalému pobytu a tím 
dojde k navýšení počtu obyvatel obce Býkov-Láryšov a také vyřešení situace s komunálním 
odpadem z této nemovitosti. 
ZO projednali cenu pozemku, za kterou by bylo možné pozemek prodat a podmínky prodeje. 
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Návrh usnesení č. 33, bod č. 4.1:  

ZO bere na vědomí obvyklé ceny pozemku p.č. 929/1, zahrada, o výměře 944 m2, k.ú. 
Býkov, a pozemku p.č. 929/17, zahrada, o výměře 1 011 m2, oba ve vlastnictví obce Býkov-

Láryšov, stanovené Znaleckým posudkem č. 3998 – 03/22 ze dne 15.2.2022. 

ZO schvaluje prodat část pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce 
Býkov-Láryšov, která byla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 427-8/2022 nově 
označena parc. číslem 929/17, zahrada, o výměře 1 011 m2, k.ú. Býkov za kupní cenu  

544 930,-Kč.  

ZO schvaluje prodat část pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce 
Býkov-Láryšov, která byla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 427-8/2022 nově 
označena parc. číslem 929/17, zahrada, o výměře 1 011 m2, k.ú. Býkov, žadatelům  
a  za těchto podmínek: 
a) kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma  
    smluvními stranami 
b) návrh na vklad práva do katastru nemovitostí bude proveden po zaplacení kupní ceny 

c) náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující  
d) u stavby č.p.126 stojící na p.č. st. 155 bude vydáno povolení nebo jiné opatření stavebního  
    úřadu na změnu užívání z „jiné stavby“ na „stavbu k  bydlení“ a tato změna bude   
    zapsána do Katastru nemovitostí nejpozději do 3 let tj. do 21.2.2025 

e) žadatelé se do 30 dnů od zápisu změny užívání stavby č.p.126 stojící na p.č. st. 155 do KN   
    na objekt k bydlení přihlásí v obci Býkov-Láryšov k trvalému pobytu 

f) v případě nesplnění podmínek uvedených v písm. d) a e) bude kupujícími zaplacena sankce 

obci Býkov-Láryšov ve výši 100 000,-Kč se splatností  30.4.2025 

ZO pověřuje starostku obce Marcelu Nytrovou informováním žadatelů o ceně a podmínkách 
prodeje pozemku p.č. 929/17, zahrada, o výměře 1 011 m2.  

V případě, že budou žadatelé s cenou a podmínkami prodeje souhlasit, ZO pověřuje starostku 

přípravou Kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku, ve které budou zapracovány všechny 
podmínky prodeje a uzavřením této Kupní smlouvy.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

4.2 Výměna části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507 za účelem revitalizace Hájnického 
potoku     
Starostka seznámila ZO s obsahem Žádosti o majetkoprávní vypořádání pro realizaci stavby  
„Revitalizace Hájnický potok“, kterou plánují v roce 2023-2024 Lesy České republiky, s.p., 
Oblastní ředitelství severní Morava. 

Pro realizaci této stavby budou Lesy ČR potřebovat části pozemků p.č. 1505 a p.č. 1507, k.ú. 
Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov. 
V této souvislosti navrhují majetkoprávní vypořádání formou směny pozemků takto: 
Pozemky ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, které nabydou ve směně do svého práva 
hospodařit Lesy České republiky, s.p.: 
- části pozemku p.č. 1505, ostatní plocha, o celkové výměře 350 m2, k.ú. Býkov, 
- části pozemku p.č. 1507, ostatní plocha, o celkové výměře 380 m2, k.ú. Býkov,  
pozemky jsou vyznačeny v situačním zákresu zelenou barvou (příloha č. 14). 

Pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, 
s.p., které nabyde ve směně obec Býkov-Láryšov: 
- části pozemku p.č. 1491, vodní plocha, o celkové výměře 730 m2, k.ú. Býkov,  
pozemky jsou vyznačeny v situačním zákresu oranžovou barvou (příloha č. 14). 

Výměry pro směnu pozemků jsou stejné, tedy 730 m2 pro obě strany. 
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a následně dojde  
ke geodetickému zaměření a zpracování geometrického plánu. Po vyhotovení geometrického 
plánu nechají Lesy ČR zpracovat znalecký posudek pro ocenění výše uvedených pozemků.  
Náklady na geodetické zaměření a zpracování geometrického plánu uhradí Lesy ČR, s. p.. 

Obec by musela zaplatit polovinu nákladů na zpracování znaleckého posudku pro ocenění 
výše uvedených pozemků a polovinu nákladů na vklad do katastru nemovitostí. 
Záměr majetkoprávního vypořádání obce pro realizaci stavby „Revitalizace Hájnický potok“ 
formou směny pozemků včetně přiložené situace s vyznačením částí pozemků pro směnu byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový 
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přístup od 01.02.2022 do 21.02.2022 (příloha č. 15). 
Návrh usnesení č. 33, bod č. 4.2:  
ZO schvaluje majetkoprávní vypořádání pro realizaci stavby „Revitalizace Hájnický potok“,  
formou směny pozemků s Českou republikou, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, 
s. p. takto: 

Pozemky ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, které nabydou ve směně do svého práva 
hospodařit Lesy České republiky, s. p.: 

- části pozemku p.č. 1505, ostatní plocha, o celkové výměře 350 m2, k.ú. Býkov, 
- části pozemku p.č. 1507, ostatní plocha, o celkové výměře 380 m2, k.ú. Býkov,  
pozemky jsou vyznačeny v situačním zákresu zelenou barvou (příloha č. 14). 

Pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, 
s. p., které nabyde ve směně obec Býkov-Láryšov: 
- části pozemku p.č. 1491, vodní plocha, o celkové výměře 730 m2, k.ú. Býkov,  
pozemky jsou vyznačeny v situačním zákresu oranžovou barvou (příloha č. 14). 

Výměry pro směnu pozemků jsou stejné, tedy 730 m2 pro obě strany. 
ZO schvaluje úhradu poloviny nákladů na zpracování znaleckého posudku pro ocenění výše 
uvedených pozemků a poloviny nákladů na vklad do katastru nemovitostí v celkové výši  
do 6 000,-Kč.  
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

4.3 Ořez stromů na pozemku obce p.č. 1618  

Starostka informovala ZO, že objednala u pana Lukáše Kuby, Krásné Loučky 34, IČO 
07838328, kompletní ořez 8 jasanů, 9 jednotlivých kmenů a korun (jeden ze stromů je 
dvojkmen), v části obce Býkov, na pozemku p.č. 1618, k.ú. Býkov, včetně úklidu větví 
z pozemků a cest a jejich rozřezání na manipulovatelné délky, za konečnou cenu 15 000,-Kč, 

tj. cca 1 667,-Kč za jeden kmen (příloha č. 16). Pan Lukáš Kuba není plátcem DPH.  
Nabídku na ořez stromů zaslal také pan Karel Piňos, Klokočůvek 316, Odry, který by provedl 
bezpečnostní ořez jednoho stromu za 1 400,-Kč a bezpečnostní/zdravotní ořez jednoho stromu 
za 2 200,-Kč. To vše bez úklidu větví a klestu (příloha č. 17). 

Třetí nabídku na ořez 7-mi stromů ve výši 28 000,-Kč, tj. 4 000,-Kč za jeden strom zaslal pan 

Vojtěch Páv, Škrobárova 2183/5, Praha (příloha č. 18). 

Stromy byly 15.2.2022 ořezány. 
Starostka informovala ZO, že byl taktéž panem Lukášem Kubou proveden ořez jasanu 

v Láryšově, který schválilo ZO na svém zasedání dne 12.1.2022 za 7 000,-Kč bez úklidu větví 
a to i přes upozornění na celkový špatný zdravotní stav stromu a jeho nejistou prognózu 
bezpečnosti do budoucna. 
Návrh usnesení  č. 33, bod č. 4.3:    

ZO bere na vědomí ořez jasanu v Láryšově panem Lukášem Kubou za 7 000,-Kč bez úklidu 
větví a ořez 8 jasanů na pozemku p.č. 1618 v Býkově za cenu 15 000,-Kč. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

5. Inventarizace 2021 

Starostka seznámila ZO s průběhem a ukončením inventarizace za rok 2021, 
s Inventarizační zprávou o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021 a s Usnesením 
starostky č. 4/2022 ze dne 7.2.2022, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 2021. 
Návrh usnesení č. 33, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí  informaci starostky o průběhu a ukončení inventarizace za rok 2021, 

Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021 (příloha č. 19) a 

Usnesení starostky č. 3/2022 ze dne 7.2.2022, kterým schvaluje výsledek inventarizace za rok 
2021 (příloha č. 20). 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
 

6. Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva 

ZO projednalo žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov ve výši 7 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 uhrazených MS krajem 
konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území poskytovatele 
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(příloha č. 21).  

ZO projednalo znění veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov“ (příloha č. 22), mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako 
poskytovatelem) a Moravskoslezským krajem (jako příjemcem) jejíž předmětem je závazek 
poskytovatele poskytnout příjemci dotaci ve výši 7 500,-Kč účelově určenou  
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ 
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 uhrazených MS krajem konečným uživatelům - 
vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území obce Býkov-Láryšov dle kalkulace, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
ZO projednalo žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov ve výši 22 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a 
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 uhrazených MS krajem konečným 
uživatelům - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území poskytovatele (příloha č. 
23).  

ZO projednalo znění veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Býkov-

Láryšov“ (příloha č. 24), mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako 
poskytovatelem) a Moravskoslezským krajem (jako příjemcem) jejíž předmětem je závazek 
poskytovatele poskytnout příjemci dotaci ve výši 22 500,-Kč účelově určenou  
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva“ 
realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019 uhrazených MS krajem konečným uživatelům - vlastníkům rodinných domů 
nacházejících se na území obce Býkov-Láryšov dle kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

Návrh usnesení č. 33, bod č. 6: 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce Býkov-Láryšov 
ve výši 7 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.  

ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Býkov-Láryšov“ mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) a 
Moravskoslezským krajem (jako příjemcem), účelově určenou na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 (příloha č. 22). 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce Býkov-Láryšov 
ve výši 22 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného v rámci adaptačního a mitigačního 
opatření, reg. č. SFZP 138986/2019.  
ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Býkov-Láryšov“ mezi smluvními stranami obcí Býkov-Láryšov (jako poskytovatelem) a 
Moravskoslezským krajem (jako příjemcem) účelově určenou na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného v rámci adaptačního a 
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 (příloha č. 24). 
 Hlasování: pro -6,        proti - 0,     zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 
 

7. Dary přijaté obcí 
Starostka seznámila ZO s obsahem Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů obci 

Býkov-Láryšov. Byly uzavřeny tři tyto smlouvy se třemi fyzickými osobami na finanční dar 
obci Býkov-Láryšov, každý ve výši 852,-Kč účelově určených na úhradu nákladů za obecní 
systém odpadového hospodářství v roce 2022. Celková výše darů činí 2 556,-Kč (přílohy č. 
25 - 27). 
Návrh usnesení  č. 33, bod č. 7:    

ZO bere na vědomí obsah a uzavření třech Darovacích smluv. 
ZO schvaluje přijetí třech finančních darů obci Býkov-Láryšov, každý ve výši 852,-Kč 
účelově určených na úhradu nákladů za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022. 
 Hlasování: pro – 6,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
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8. Rozpočtové opatření a Změna rozpočtové položky 

Starostka informovala ZO, že dne 18.1.2022 schválila svým Usnesením č. 2/2022 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 (příloha č. 28). Došlo k navýšení finančních prostředků 
příjmových a výdajových paragrafů a položek o 19 500,- Kč. Starostka seznámila zastupitele 
se změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Starostka informovala ZO, že dne 2.2.2022 byl proveden záznam o změně rozpočtové 
položky (příloha č. 29). Položka 1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla k 31.12.2021 zrušena. 
Nově je od 1.1.2022 byla zavedena položka 1345 – příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci. Ke změně dochází z důvodu legislativní změny Rozpočtové skladby v roce 2022.  

Starostka informovala ZO, že dne 16.2.2022 schválila svým Usnesením č. 4/2022 

Rozpočtové opatření č. 2/2022 (příloha č. 30). Došlo k přesunu finančních prostředků mezi 

výdajovými paragrafy ve výši 25 000,- Kč. Celková výše výdajů se nezměnila. Starostka 

seznámila zastupitele se změnami jednotlivých paragrafů rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 33, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022, změnu rozpočtové položky a 
Rozpočtové opatření č. 2/2022. 
 Hlasování: pro – 6,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 
 

9. Různé + diskuze 

 Kulturní akce 

ZO projednalo uskutečnění kulturních a sportovních akcí schválených na rok 2022. 
Současná situace v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 je dobrá a umožňuje pořádání 
venkovních hromadných akcí. V případě zhoršení situace a vyhlášení opatření omezující nebo 
úplně zakazující pořádání hromadných akcí budeme reagovat případným zrušením nejbližších 
plánovaných akcí. S výběrem Výletu pro děti a programu na Den obce počkáme na zasedání 
ZO v měsíci březnu nebo dubnu. 
Nejbližší akce pořádaná dobrovolnými hasiči ve spolupráci s obcí je 30. dubna 2022 Pálení 
čarodějnic a stavění májky. Harmonogram příprav upřesníme na zasedání 25.4.2022. 
Návrh usnesení   č. 33, bod č. 9:  
ZO bere na vědomí uskutečnění kulturních a sportovních akcí schválených na rok 2022 a 
přípravu na Pálení čarodějnic a stavění májky. 
  Hlasování: pro –6,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Zasedání ukončeno:      v 20:35hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově, dne 21. 2. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

   Vladislav Tomoszek          ......………..……....…………  

                     

                                                               

 

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

           

 

     Zveřejněno OD :    24.02.2022    

             Zveřejněno DO : 


