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Zápis a Usnesení č. 38  

ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov, 

konaného dne 20.7.2022 v 17,
00

 hod. 

Přítomni: 7 členů ZO  

Z. Matyáštíková, M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, Č. Petřík,  

Ing. V. Prusek, V. Tomoszek                          

Omluveni:        
 

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

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

v 17
00 

hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách  

od 11.07.2022 do 20.07.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2). 
 

Program: 
1.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2.   Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

3.   Lesní hospodářský plán 2022 - 2031 

4.   Nový zdroj vody pro OÚ  

5.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu 

6.   Žádost o navýšení odměny  

7.   Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 

8.   Rozpočtové opatření 

9.   Mikroregion – rozpočtové opatření, závěrečný účet za rok 2021     

10. Nejbližší kulturní akce - Den obce   

                                            - Rozloučení s létem  

11. Různé + diskuze  

 

Starostka navrhla změnu pořadí a doplnění programu o jeden bod: 

Dne 18.7.2022 byla poukázána Moravskoslezským krajem na účet obce 1. splátka investiční 

dotace ve výši 320 000,-Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. 

Navržená změna pořadí a doplnění programu: 

10. Dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

11. Nejbližší kulturní akce - Den obce   

                                            - Rozloučení s létem  

12. Různé + diskuze  

ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění: 

10. Dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

11. Nejbližší kulturní akce - Den obce   

                                            - Rozloučení s létem  

12. Různé + diskuze  

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

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
 

Návrh usnesení č. 38, bod č. 1:   

ZO určuje     - ověřovatele zápisu: R. Tomoszkovou, M. Zvařičovou                       

zapisovatelku: M. Nytrovou  
 Hlasování: pro – 7 ,     proti - 0,    zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno 

 

2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO 

ZO provedlo kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO. Všechny body jsou průběžně 
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plněny. 
 

3. Lesní hospodářský plán 2022 – 2031 

Dne 16.2.2022 byla na Krajský úřad MSK zaslána žádost o schválení nového lesního 

hospodářského plánu (dále jen„LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Obec 

Býkov-Láryšov č. 701415 na období od 1.1.2022 do 31.12.2031. Žádost byla zaslána 

společně s návrhem tohoto LHP, vypracovaným Ing. Pavlem Viačkou. 

Starostka seznámila ZO se závaznými ustanoveními LHP dle § 24 odst. 2 lesního zákona 

obsaženými v dokumentu „Schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský 

celek Obec Býkov-Láryšov na období od 1.1.2022 do 31.12.2031“ vydaném dne 7.6.2022 

Krajským úřadem MSK, odborem životního prostředí a zemědělství. 

Na základě schválení návrhu tohoto lesního hospodářského plánu (dále jen“LHP“) vyhotovil 

Ing. Pavel Viačka: porostní mapu, hospodářskou knihu a textovou část LHP.  

Zastupitelé se seznámili s novým LHP. 

Na zhotovení nového LHP jsou poskytovány dotace Moravskoslezským krajem ve výši 300,-

Kč na 1 ha. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 3:  

ZO bere na vědomí nový LHP pro LHC Obec Býkov-Láryšov č. 701415 na období  

od 1.1.2022 do 31.12.2031. 

ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na zhotovení LHP Obce Býkov-Láryšov. 
Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

 

4. Nový zdroj vody pro OÚ 

Starostka seznámila ZO se situací přerušení přívodu vody do budovy OÚ. 

Dne 2.7.2022, kdy probíhala na OÚ kulturní akce, přestala téct v budově obecního úřadu 

voda. Přívod vody ze studny do budovy OÚ se nepodařilo zprovoznit. Vodárna je funkční, 

bohužel dodávku vody ze studny sousední nemovitosti č.p. 41, na kterou je budova OÚ 

napojena, se nepodařilo obnovit. 

Vodovodní potrubí vede v podlaze přízemí OÚ a museli bychom rozkopat podlahu v přízemí 

včetně kulturní místnosti. Potrubí je buďto prasklé nebo ucpané. Stáří a trasa vodovodního 

potrubí vedoucího ze studny do budovy OÚ nejsou známy. Vodárna je velmi stará a prošla již 

několika opravami a je otázka času, kdy úplně doslouží. Oprava vodovodního řádu a obnova 

dodávky vody ze stávajícího zdroje by byla nákladná, bez záruky dobrého výsledku. 

V minulosti byl zhotoven mikrobiologický rozbor vody z této studny a bylo zjištěno, že voda 

je závadná. 

Dodávka vody byla zajištěna provizorně pomocí hadice natažené od vodárny, chodbou 

přízemí, zahradou za OÚ do stávající studny. Nemůžeme zavřít dveře od kotelny a WC. 

Všechny kulturní akce plánované v kulturní místnosti v přízemí OÚ musely být, až do 

vyřešení situace, zrušeny. V podzimních měsících, až začneme topit, se bude šířit kouř a 

prach z kotelny, do celé budovy OÚ. Při nízkých teplotách v zimě nám přívod vody v hadici 

zamrzne. 

V programu rozvoje obce na období 2020 – 2026 bylo plánováno zhotovení vrtu na zásobení 

budovy OÚ vodou jako součást opatření s prioritou č. I. Modernizace budovy obecního úřadu, 

protože budova OÚ je historicky bez vlastního zdroje vody, napojena na studnu sousední 

nemovitosti č.p. 41, která má hloubku cca 3-4 metry a voda v ní je závadná.  

Od září začíná realizace rekonstrukce střechy OÚ a okolo budovy bude lešení. Na zahradě 

OÚ, kde byl nalezen zdroj vody pro možnost vrtané studny, bude uskladněn materiál pro 

stavbu konstrukce střechy i střešní krytina. 

Jsme nuceni tuto havarijní situaci řešit bezodkladně. Nejrychlejší bude zrealizovat průzkumný 

vrt, který napojíme do budovy a následně požádáme o povolení stavby vodního díla a odběru 

podzemních vod.  

Předpokládaná hloubka vrtání je cca 28 m. 

Nabídku na vyvrtání průzkumného hydrogeologického vrtu předložil Ing. Lukáš Böhm, Zátor 

101, 793 16 Zátor, IČO 09324241, včetně vyhledání zdroje, hydrogeologického projektu, 

projektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí a zastupování ve věci 
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legalizace zdroje vody na příslušných úřadech v celkové výši 94 853,-Kč vč. DPH, při 

předpokládané hloubce vrtu 28 m (příloha č. 3). 

Druhou nabídku na vrtání průzkumného hydrogeologického vrtu zaslal Rostislav Hnízda, 

Sokolská 527/4, 779 00 Olomouc, IČO 74727621, projektové dokumentace, 

hydrogeologických posudků a vyřízení povolení v celkové výši 108 014,- Kč vč. DPH 

(příloha č. 4). 

Cenové nabídky instalatérských prací na napojení vrtu předložili: 

1) Ing. Lukáš Böhm, Zátor 101, 793 16 Zátor, IČO 09324241 ve výši 96 196,-Kč vč. DPH 

s upozorněním, že po napojení vrtu bude konečná cena sečtena dle spotřebovaného materiálu 

a může se od cenové nabídky mírně lišit (příloha č. 5). 

2) Rostislav Hnízda, Sokolská 527/4, 779 00 Olomouc, IČO 74727621 ve výši 87 164,-Kč vč. 

DPH, taktéž s upozorněním, že konečná cena bude vypočítána dle skutečně použitého 

materiálu (příloha č. 6). 

3) Tomáš Bařina, Linhartovy 23, 793 95 Město Albrechtice, IČO 04903773 ve výši 80 000,-

Kč bez DPH tj. cca 96 800,-Kč vč. DPH bez výkopových prací, které bychom si museli 

zajistit sami (příloha č. 7). 

4) Regotop s.r.o., Radim 117, 793 93 Brantice, IČO 07697911 ve výši 164 795,-Kč bez DPH 

tj. cca 199 402,- Kč vč. DPH (příloha č. 8). 

Mimo náklady na projektovou dokumentaci, vrtání, napojení vody a zastupování ve věci 

legalizace zdroje vody na příslušných úřadech bude nutné ještě zaplatit správní poplatky 

spojené a realizací zdroje vody a jeho legalizací. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 4:  

ZO schvaluje zhotovení vrtu na zásobení budovy OÚ vodou Ing. Lukášem Böhmem, Zátor 

101, 793 16 Zátor, IČO 09324241, včetně vyhledání zdroje, hydrogeologického projektu, 

projektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí a zastupování ve věci 

legalizace zdroje vody na příslušných úřadech za cenu v celkové výši 94 853,-Kč vč. DPH, 

při předpokládané hloubce vrtu 28 m a navýšení tohoto rozpočtu o cca 1 600,-Kč bez DPH za 

každý další běžný metr hloubky vrtu dle cenové nabídky (příloha č. 3). 

ZO schvaluje zplnomocnit paní Martinu Hnízdovou, Pavlov 102, 789 85, IČO k zastupování 

Obce Býkov-Láryšov k vyřízení povolení vrtané studny a úkonech s tím spojených na 

příslušných úřadech, která spolupracuje s Ing. Lukášem Böhmem (Plná moc - příloha č. 9). 

ZO schvaluje zhotovení instalatérských prací na napojení vrtu Rostislavem Hnízdou, 

Sokolská 527/4, 779 00 Olomouc, IČO 74727621 za předběžnou cenu ve výši 87 164,-Kč vč. 

DPH s tím, že konečná cena bude vypočítána dle skutečně použitého materiálu (příloha č. 6). 
 Hlasování: pro –7,     proti – 0,     zdržel se – 0,           usnesení bylo schváleno  

  

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu  

Starostka seznámila ZO s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu č: 31367, 

který uzavřela s firmou TRAFIN OIL, a.s. dne 8.7.2022 (příloha č. 10). 

Dle Smlouvy o sběru a likvidaci odpadu ze dne 26.9.2019 platila obec poplatek za jeden kus 

sběrné nádoby (popelnice na jedlé oleje a tuky) 47,19 Kč/měsíc vč. DPH. 

Dle výše uvedeného Dodatku č. 1 nebude obec platit poplatek za sběrné nádoby. Sběr a 

likvidace bude poskytována taktéž bezplatně, a pokud výsledky sběru budou překračovat 

určité úrovně, obdrží obec finanční bonus. 

Zastupitelé se seznámili s procentním rozpětím potenciálu produkce odpadu a výši finančního 

bonusu. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 5:  

ZO bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu č: 31367, 

s firmou TRAFIN OIL, a.s. dne 8.7.2022 a obsah tohoto dodatku (příloha č. 10). 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

6. Žádost o navýšení odměny 

ZO projednali Žádost o navýšení odměny za výkon odborného lesního hospodáře (příloha č. 

11). Funkci odborného lesního hospodáře vykonává Ing. Hynek Hájek na základě Mandátní 

smlouvy ze dne 30.6.2007.  

Odměna za výkon odborného lesního hospodáře nebyla od roku 2007 nikdy navýšena a činí 
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275 Kč za hektar ročně. V mandátní smlouvě je uvedena výměra lesních pozemků 73,44 ha 

z roku 2007. Po komplexních pozemkových úpravách ukončených v roce 2018 je výměra 

lesních pozemků ve vlastnictví obce 76,49 ha. Ing. Hájek žádá navýšení odměny na 400 Kč 

ročně za 1 ha. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 6:  
ZO schvaluje navýšení odměny odborného lesního hospodáře a uzavření dodatku č. 1 

k mandátní smlouvě na 400 Kč ročně/1 ha tj. při současné výměře lesních pozemků 76,49 ha 

30 596,-Kč ročně. 
 Hlasování: pro – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0, usnesení bylo schváleno 
  

7. Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2023 

ZO projednalo seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH 

Býkov v roce 2023, které budou uvedeny v kalendáři (příloha č. 12). 

Návrh usnesení č. 38, bod č. 7: 

ZO schvaluje seznam a termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a SDH 

v roce 2023, které budou uvedeny v kalendáři.  
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

8. Rozpočtové opatření 

Starostka informovala ZO, že dne 27.6.2022 schválila svým Usnesením č. 13/2022 

Rozpočtové opatření č. 9/2022 (příloha č. 13). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů o 96 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 

Starostka informovala ZO, že dne 11.7.2022 schválila svým Usnesením č. 14/2022 

Rozpočtové opatření č. 10/2022 (příloha č. 14). Došlo k navýšení finančních prostředků 

příjmových a výdajových paragrafů o 80 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se 

změnami jednotlivých položek rozpočtu. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 8:  

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022, Rozpočtové opatření č. 10/2022.  
 Hlasování: pro – 7,   proti – 0,    zdržel se – 0,       usnesení bylo schváleno 

 

9. Mikroregion – rozpočtové opatření, závěrečný účet za rok 2021 

Starostka informovala ZO o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 

2021 Valnou hromadou MRK dne 23.6.2022, č. usnesení 5/64. 

Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 2/2022, které bylo schváleno 

Valnou hromadou MRK dne 23.6.2022, č. usnesení 9/64. 
Návrh usnesení   č. 38, bod č. 9:  

ZO bere na vědomí schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 

Valnou hromadou MRK dne 23.06.2022, č. usnesení 5/64. 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 2/2022. 
 Hlasování: pro – 7  ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

10. Dotace na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“ 

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/650 ze dne 16.3.2022 a na základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01717/2022/RRC poukázal dne 

18.7.2022 Moravskoslezský kraj na účet obce Býkov-Láryšov 1. splátku investiční dotace ve 

výši 320 000,-Kč, účelově určenou na realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy 

OÚ“. 
Návrh usnesení   č. 38, bod č. 10:  

ZO schvaluje přijetí 1. Splátky investiční dotace ve výši 320 000,-Kč, účelově určenou na 

realizaci projektu „Stavební úpravy krovu a střechy OÚ“. 
 Hlasování: pro – 7  ,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 

 

11. Nejbližší kulturní akce   

Den obce 

ZO projednalo zajištění programu a harmonogram příprav na Den obce konaný dne 

23.7.2022. Zastupitelé si rozdělili úkoly. 
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Rozloučení s létem 

ZO projednalo přípravu na kulturní akci Rozloučení s létem, která je plánována na 3.9.2022, 

jejíž součástí je každoročně soutěž v pečení moučníků. Letos upečeme bublaninu s ovocem. 

Pokusíme se na tuto akci zajistit pro děti skákací hrad. 
Návrh usnesení č. 38, bod č. 11:  
ZO bere na vědomí: 

- harmonogram příprav a rozdělení úkolů na Den obce konaný dne 23.7.2022.  

- přípravu akce Rozloučení s létem konané dne 3.9.2022. 

ZO schvaluje případný pronájem skákacího hradu pro děti na Rozloučení s létem. 
 Hlasování: pro  – 7,     proti – 0,     zdržel se – 0,      usnesení bylo schváleno 
 

12. Různé + diskuze 
 

 

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů. 

 
Zasedání ukončeno:      v  19:20 hodin   
 

 

V Býkově-Láryšově, dne 20. 7. 2022, zapsala Marcela Nytrová      

 

 

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

      

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

                     

                                                               

 

 

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

     

 

 

 

        Zveřejněno OD :    25.07.2022   

            Zveřejněno DO :  


