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. 32
ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov,
konaného dne 12.1.2022 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 1700 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením pozvánky na úředních deskách
od 03.01.20225 do 12.01.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2).
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO
3. Organizační záležitosti 2022 (plán zasedání ZO, finanční a věcné dary, plán a financování
kulturních a sportovních akcí aj.)
4. Majetek obce - žádost o pronájem s před. právem části pozemku p.č. 1280/6,
- žádost o prodej části pozemku p.č. 929/1,
- náhradní výsadba 2 ks javoru mléč na pozemku p.č. 1638
- ořez 1 ks jasanu v Láryšově u silnice II/459
5. Mikroregion Krnovsko (Darovací smlouva na 1 ks elektromobilu, Rozpočet na rok 2022,
Rozpočtové opatření, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025,…)
6. Žádost o schválení změny územního plánu obce
7. Různé + diskuze (zprávy výborů za IV. čtvrt. 2021,……)
Dne 6.1.2022 tj. až po zveřejnění programu zasedání ZO byl doručen firmou Marius Pedersen
návrh dodatku ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 1091087558.
Dne 4.1.2022 starostka požádala o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací č. BRA-V-32/2021, která končí 31.1.2022.
Starostka navrhla změnu a doplnění programu takto:
Dodatek ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 1091087558 projednat jako bod
programu č. 7, prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací č. BRA-V-32/2021 jako bod programu č. 8 a Různé + diskuze jako bod
č. 9.
ZO schvaluje program zasedání včetně změny pořadí a doplnění:
bod č. 7 Dodatek ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 1091087558
bod č. 8 Prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací č. BRA-V-32/2021
bod č. 9 Různé + diskuze
Hlasování:

pro - 7,

proti - 0,

zdržel se - 0,

usnesení bylo schváleno

…………………………………………………………………………………………………
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení č. 32, 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
plněny.
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3. Organizační záležitosti 2022
3.1 Plán zasedání ZO
ZO projednalo navržené termíny následujících zasedání v roce 2022.
Zasedání ZO: ► 21.02. ► 21.03. ► 25.04. ► 23.05. ► 20.06. ► 19.09.
Termíny mohou být změněny nebo doplněny podle potřeby schvalovat usnesení. Kterýkoliv
termín zasedání ZO může být nahrazen pracovní schůzkou. Všechna zasedání se konají
v budově obecního úřadu.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 3.1:

ZO schvaluje plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2022.
Hlasování:

pro –7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

3.2 Finanční a věcné dary
ZO projednalo způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2022.
Na poskytnutí darů není právní nárok a budou poskytnuty jen tomu, kdo má uhrazeny
vůči obci všechny závazky. O osobách pro poskytnutí finančního nebo věcného daru
rozhodne starostka.
* K jubileu 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, ..... let obec uhradí za jubilanta poplatek
za komunální odpad a předá blahopřání.
* K narození dítěte poskytne obec finanční dar 1 000,- Kč a předá blahopřání a pamětní
knížku.
* Při úmrtí občana zakoupí obec smuteční kytici v hodnotě do 500,- Kč.
* K Mikuláši poskytne obec dětem ve věku od 1 do 15 let (děti, které v roce 2022 dovrší
1 rok a děti, které v roce 2022 nedovrší 16 let) věcný dar - kolekci v hodnotě do 300,- Kč.
Ostatní finanční a věcné dary a jiné výdaje obyvatelstvu budou schvalovány zastupitelstvem
nebo starostou individuálně.

Návrh usnesení č. 32, bod č. 3.2:

ZO schvaluje projednaný způsob poskytování finančních a věcných darů v roce 2022.
Hlasování:

pro –7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

3.3 Plán a financování kulturních a sportovních akcí 2022
ZO schválilo plán kulturních a sportovních akcí na rok 2022 (příloha č. 3) již na svém
zasedání dne 19.7.2021, usnesením č. 26, bod č.6.
V roce 2022 se předpokládá uskutečnění těchto akcí:
Leden – bruslení, 19. února – Výlet na hory; 30. dubna – Pálení čarodějnic a stavění májky;
28. května – Den dětí a kácení májky; 25. června – Turnaj v malé kopané; 5. července - Výlet
pro děti; 23. července – Den obce; 3. září – Rozloučení s létem; 12. října – Posezení pro
seniory; 5. listopadu – Lampiónové svícení; 3. prosince – Mikulášská nadílka; 27. prosince –
Vánoční koncert.
Financování jednotlivých akcí je rozepsáno v příloze č. 4 v celkové výši 180 000,- Kč. S touto
částkou je počítáno také v rozpočtu obce na rok 2022. Rozpis financování akcí je předpoklad,
částky mohou být upraveny nebo přesunuty podle potřeby.
Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2022 bude zveřejněn na vývěskách obce.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 3.3:

ZO schvaluje financování kulturních a sportovních akcí v roce 2022 v celkové výši
180 000,-Kč dle rozpisu (příloha č. 4). Částky mohou být přesunuty mezi jednotlivými
akcemi podle potřeby.
Hlasování:

pro –7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4. Majetek obce
4.1 Žádost o pronájem s před. právem části pozemku p.č. 1280/6
Zastupitel pan Čestmír Petřík upozornil na možný střed zájmů v tomto projednávaném bodě,
.
ZO schválilo již na svém zasedání dne 13.12.2021 změnu mapy, která tvoří přílohu
k Pravidlům pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov
takto:
Část pozemku p.č. 1280/6, ostatní plocha, k.ú. Býkov o výměře cca 124 m2 je s účinností
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od 14.12.2021 v mapě uvedena modrou barvou tj. pronajmutelná a prodejná.
ZO také schválilo na zasedání dne 13.12.2021 zveřejnit na úřední desce obecního úřadu a
také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup záměr obce pronajmout s předkupním
právem část pozemku p.č. 1280/6, ostatní plocha, k.ú. Býkov, o výměře cca 124 m2 s tím, že
předkupní právo bude projednáno zastupitelstvem na následujícím zasedání.
Záměr pronajmout s předkupním právem část pozemku p.č. 1280/6, ostatní plocha, o výměře
124 m2, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně situačního nákresu, byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup od 15.12.2021 do 02.01.2022 (příloha č. 5).
ZO projednalo žádost paní
(dále jen „žadatelka“), bytem
(příloha
č. 6), doručenou dne 2.12.2021 (č.j. B-L820/2021) o pronájem s právem přednostní koupě
části pozemku p.č. 1280/6, o výměře cca 100 m2, ostatní plocha, k.ú. Býkov, v majetku obce
Býkov-Láryšov,
. , ve vlastnictví žadatelky. Tento pozemek má celkovou
výměru 971 m2. Situační nákres předmětné části tohoto pozemku žadatelka nepřiložila.
V současné době je tato část pozemku oplocena a zastupitelům je známo o jakou část
pozemku p.č. 1280/6 se jedná. V náhledu do katastru nemovitostí, využitím nástroje měření
plochy a obvodu byla stanovena plocha oplocené předmětné části pozemku p.č. 1280/6 na cca
124 m2 (příloha č. 7).
Citace zdůvodnění žádosti:
„Pozemek bych chtěla využít jako parkoviště OA a také se postarat o jeho letní údržbu“.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 4.1:

ZO schvaluje pronajmout žadatelce část pozemku p.č. 1280/6, ostatní plocha, k.ú. Býkov
(příloha č. 7) o výměře 124 m2, na dobu neurčitou, bez předkupního práva.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4.2 Žádost o prodej části pozemku p. č. 929/1
ZO projednalo žádost manželů
(dále jen „žadatelé“),
doručenou dne 15.12.2021 (č.j. B-L868/2021) o prodej části pozemku p. č. 929/1, zahrada,
o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov (příloha č. 8), jejíž
přílohou je náhled do KN s vyznačením části pozemku, kterou chtějí žadatelé koupit (příloha
č. 9).

Citace zdůvodnění žádosti:
„Žádáme o prodej části pozemku p.č. 929/1 o výměře cca 1 000 m2 dle přiloženého náhledu do KN. Na této části
pozemku p.č. 929/1, která bezprostředně sousedí s naší nemovitostí .
, umístěné na . .
máme
umístěná zařízení související s možným užíváním stavby (studna, jímka, přípojka NN, přístavba-terasa).
Nemovitost .
chceme využívat k trvalému bydlení a v jejím okolí nevlastníme žádné pozemky,
na kterých bychom tato zařízení mohli umístit. Přesná výměra požadované části pozemku bude stanovena
geometrickým plánem na rozdělení pozemku.“

Celý pozemek p.č. 929/1 má
od 1.6.2021 v nájmu a využívají ho
s manželkou společně se stavbou
, umístěnou na pozemku . .
, kterou koupili,
rekonstruují ji a užívají k trvalému bydlení. Žadatelé nevlastní v okolí stavby žádné pozemky,
na kterých by mohli umístit zařízení související s možným užíváním stavby (studna, jímka,
přípojka NN, přístavba-terasa, přípojka Cetin aj.).
V současné době je na této části pozemku umístěna telefonní přípojka společnosti Cetin, dvě
přípojky NN (pro stavbu ve vlastnictví žadatelů umístěnou na pozemku p.č. st. 155 a také
pro stavbu k rekreaci na pozemku p.č. st. 174). Také je na pozemku p.č. 929/1 umístěná terasa
tzv. přístavba ke stavbě č.p. 126, o výměře 32 m2, která zde byla v minulosti přistavěna
bez stavebního povolení a souhlasu obce. V roce 2021 byla se souhlasem zastupitelstva obce
zahájena legalizace této přístavby. Dále byla také v minulosti na tomto pozemku
bez stavebního povolení umístěna jímka včetně napojení na stavbu č.p. 126. Zastupitelé
schválili na zasedání dne 13.12.2021, usnesením č. 31, bod č. 5.1 umístit stavbu „Jímka“
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 jímku dle
situačního plánu, který byl přílohou k žádosti o umístění této stavby. Nová jímka bude
umístěna blíže k nemovitosti č.p. 126 a stará, nevyhovující jímka, bude zrušena.
V roce 2021 byla se souhlasem zastupitelstva obce na pozemku p.č. 929/1 vyvrtána studna a
provedeno připojení této studny na nemovitost č.p. 126 ve vlastnictví žadatelů. V současné
době probíhá řízení o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami –
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k odběru podzemních vod.
Celá předmětná část pozemku, kterou chtějí žadatelé koupit je „prošpikována“ stavbami a
přípojkami souvisejícími hlavně se stavbou č.p. 126, umístěnou na pozemku p.č. st. 155 a
pro obec není jinak využitelná.
Tyto stavby a přípojky jiného vlastníka by měly být na pozemku p.č. 929/1 zapsány
do katastru nemovitostí jako věcná břemena. Stavba č.p. 126 ve vlastnictví žadatelů je
v katastru nemovitostí zapsána jako „jiná stavba“.
Žadatelé (dle zdůvodnění žádosti) chtějí tuto stavbu 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“. Dle sdělení žadatelů chtějí na rekonstrukci, která je nutná
pro rekolaudaci využít finančních prostředků z hypotečního úvěru. Podmínky finančního
ústavu (banky) neumožňují uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci stavby, která
nemá vyřešeno umístění zařízení nutných k řádnému užívání stavby tj. přístavby-terasy,
zdroje vody, jímky, přípojky NN, a to buďto vlastnictvím pozemku nebo věcnými břemeny.
Zápisem věcných břemen na pozemku p.č. 929/1 do KN by došlo k znehodnocení celého
tohoto pozemku.
V případě rozdělení pozemku p.č. 929/1 dle náhledu do KN s vyznačením části pozemku,
kterou chtějí žadatelé koupit (příloha č. 8), vznikne z druhé části pozemku p.č. 929/1
pozemek, který by bylo možné využít jako stavební parcelu pro výstavbu dalšího rodinného
domu.
Obec by musela nechat zhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 929/1 a požádat
Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení stavebního úřadu
o souhlas s dělením pozemku.
Obec nemá cenovou mapu pro prodej pozemků a v této části katastrálního území obce jsme
dlouho žádný pozemek tohoto druhu neprodávali.
Pro stanovení ceny obvyklé bychom museli nechat vypracovat znalecký posudek na pozemek
p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov.
Záměr obce prodat část pozemku p.č. 929/1 by musel být dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích zveřejněn na úřední desce obce a také na úřední desce umožňující dálkový
přístup po dobu nejméně 15 dní.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 4.2:

ZO schvaluje rozdělení pozemku p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce BýkovLáryšov dle přílohy č. 9 a zhotovení geometrického plánu na rozdělení tohoto pozemku.
ZO schvaluje zadání vypracování znaleckého posudku na obě nově vzniklé části pozemku
p.č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov.
ZO schvaluje zveřejnit záměr obce prodat část pozemku p.č. 929/1 zahrada, k.ú. Býkov,
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle přílohy č. 9.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4.3 Náhradní výsadba 2 ks javoru mléč na pozemku p.č. 1638
Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o povolení kácení dřevin a o uložení
náhradní výsadby, vydaným Obecním úřadem Býkov-Láryšov dne 17.12.2021. Obecní úřad
Býkov-Láryšov jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny
rozhodl na základě žádosti právnické osoby Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, středisko Bruntál,
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, zastoupené na základě pověření č. 1/2015/Ř ze dne 15.5.2015
.
, vedoucím střediska Bruntál (dále jen „žadatel“) o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona, tj. 1 ks jasanu, obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí cca 178 cm, neznámého stáří, na silničním pozemku p.č. 1472, ostatní
plocha, k.ú. Býkov, v km staničení cca 4,930, vpravo ve směru staničení silnice, v křižovatce
se silnicí III/4595. Současně byla žadateli uložena, jako přiměřená kompenzace ekologické
újmy vzniklé pokácením jasanu povinnost zajistit náhradní výsadbu 2 ks javor mléč.
Žadatel nevlastní v dané lokalitě tj. v Láryšově žádné pozemky vhodné k náhradní výsadbě.
Taktéž obec Býkov-Láryšov nemá v Láryšově pozemek, který by byl vhodný pro náhradní
výsadbu. Na pozemku p.č. 1638, ostatní plocha, využití - sportoviště a rekreační plocha
(hřiště v Býkově), ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, musela obec v roce 2021 pokácet lípu,
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která byla nebezpečná (začala se naklánět). Lípa byla umístěna mezi lavičkami a tvořila
zastínění. Po pokácení lípy jsou lavičky beze stínu. V listopadu 2021 obec za pomoci občanů
provedla v okolí hřiště v Býkově výsadbu stromů a keřů. Jako stromy odolné proti silným a
častým větrům byly doporučeny pro danou lokalitu javory a jeřáby. Z tohoto důvodu byly
správním orgánem ochrany přírody a krajiny pro náhradní výsadbu umístěnou na pozemek
p.č. 1638, ostatní plocha (hřiště v Býkově), ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, navrženy
javory mléč.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 4.3:

ZO schvaluje, jako vlastník pozemku p.č. 1638, ostatní plocha, k.ú. Býkov, umístění
náhradní výsadby 2 ks javoru mléč na tomto pozemku dle přílohy č. 10.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4.4 Ořez 1 ks jasanu v Láryšově u silnice II/459
Starostka objednala u pana Lukáše Kuby, Krásné Loučky 34, IČO 07838328, ořez jasanu
v centru Láryšova, ze kterého při silných větrech padají na silnici II/459 suché větve. Pan
Lukáš Kuba prováděl pro obec v roce 2021 ořez vzrostlé lípy v Býkově a rizikové kácení
dvou vzrostlých thují na hřbitově v Býkově pro Římskokatolickou farnost Býkov.
V objednávce požádala o prohlídku stavu jasanu a stanovení ceny ořezu stromu.
Starostka seznámila ZO s obsahem sdělení pana Lukáše Kuby ke stavu jasanu a ceně ořezu
(příloha č. 11).
V příloze zaslal pan Kuba fotku jasanu s přibližným nákresem budoucího řezu, který je nutný
ke stabilizaci a zabezpečení stromu proti zlomu a padání větví (příloha č. 12).
Citace sdělení: „Jasan se nachází na velmi frekventovaném místě obce. V minulých letech na něm

byly provedeny neodborné řezy, které vedly ke zhoršení zdravotního stavu, vyhnívání kmene a snížení
provozní bezpečnosti. Např. U větve, která je na fotce uprostřed stromu dochází k tak masivnímu
odumírání, že není jisté, jestli ji bude možné v budoucnu zachovat, její odstranění však zároveň opět
sníží budoucí bezpečnost stromu. Na kmeni jsou patrné velké řezy, díky kterým dochází a bude
docházet k vyhnívání kmene. Dále zde došlo k poškození kořenového systému při stavebních pracech
(nevím, jak hluboko byla zemina odstraňována a nemůžu tak určit míru poškození.) Celkově je strom
ve špatném zdravotním stavu a jeho prognóza bezpečnosti do budoucna je nejistá. Zároveň však chápu
jeho hodnotu, protože se jedná o jediný vzrostlý strom v centru obce. Řezem je možné prodloužit dobu,
pro jeho bezpečné setrvání na místě, není ale možné předpovědět reakci stromu na řez a celkově tak
konečný výsledek po letech. Rozhodnutí o investici do ořezu nebo pro žádost o kácení proto ponechám
na Vás jako vedení obce. Samotný řez by pak byl prováděn s pomocí plošiny za 7 000 Kč bez úklidu
větví.“ Pan Lukáš Kuba není plátcem DPH.

ZO projednali, zda investovat do ořezu jasanu nebo požádat o povolení strom pokácet.

Návrh usnesení č. 32, bod č. 4.4:

ZO schvaluje ořez jasanu v Láryšově panem Lukášem Kubou za 7 000,-Kč bez úklidu větví.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Mikroregion Krnovsko
5.1 Darovací smlouva na 1 ks elektromobilu
ZO projednalo znění Darovací smlouvy (příloha č. 13) na 1 ks Elektromobilu L2E značky
Xinri, označení ETO1 v.č: 2504, které DSO Mikroregion Krnovsko pořídil za finanční
podpory Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Národního programu Životní
prostředí. Jedná se o elektrickou nákladní tříkolku VIN: LXRBD0GW7J0902504,
RZ 8T9971. Smluvní strany dne 27.1.2021, v postavení Půjčitele – DSO Mikroregion
Krnovsko a Vypůjčitele – Obec Býkov-Láryšov, uzavřely smlouvu o výpůjčce, jejíž
předmětem byla bezplatná výpůjčka tohoto elektromobilu, a to na dobu určitou
do 10.12.2021. Do obsahu smlouvy o výpůjčce byl vtělen závazek smluvních stran uzavřít
po skončení doby výpůjčky darovací smlouvu, kterou Půjčitel převede Vypůjčiteli předmět
výpůjčky bezplatně do jeho vlastnictví.
Obec bude muset uhradit náklady spojené s převodem vlastnických práv tzv. evidenční
prohlídku a tzv. přepis elektromobilu u Městského úřadu Krnov, odboru dopravy.
Přepis elektromobilu by zajistil projektový manažer DSO Mikroregion Krnovsko
.
, pokud mu bude obcí Býkov-Láryšov udělena plná moc.
ZO projednalo znění Plné moci (příloha č. 14) udělené Marcelou Nytrovou, starostkou obce
Býkov-Láryšov jako zmocnitelem
.
jako zmocněnci.
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Návrh usnesení č. 32, bod č. 5.1:

ZO schvaluje přijetí daru 1 ks Elektromobilu L2E značky Xinri, označení ETO1 v.č: 2504,
VIN LXRBD0GW7J0902504, RZ 8T9971.
ZO schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy na 1 ks Elektromobilu L2E značky Xinri,
označení ETO1 v.č: 2504, VIN LXRBD0GW7J0902504, RZ 8T9971 mezi DSO Mikroregion
Krnovsko jako dárcem a obcí Býkov-Láryšov jako obdarovaným.
ZO schvaluje udělení plné moci
.
k zastupování obce Býkov-Láryšov
při přepisu 1 ks Elektromobilu L2E značky Xinri, označení ETO1 v.č: 2504, VIN
LXRBD0GW7J0902504, RZ 8T9971 u Městského úřadu Krnov.
ZO bere na vědomí úhradu nákladů spojených s převodem vlastnických práv tzv. evidenční
prohlídky a tzv. přepisu elektromobilu z rozpočtu obce Býkov-Láryšov.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5.2 Rozpočet na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025
Starostka informovala členy ZO o schválení Rozpočtu MRK – závazné ukazatele na rok
2022 (příloha č. 15) Valnou hromadou MRK, dne 16.12.2021, č. usnesení 7/61 a je zveřejněn
na úřední desce obce a také na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup
na adrese: http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/index.php?doc=130106
Starostka informovala členy ZO o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu
Krnovsko na období 2023 – 2025 (příloha č. 16) Valnou hromadou MRK, dne 16.12.2021,
č. usnesení 8/61 a je zveřejněn na úřední desce obce a také na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/index.php?doc=130110.
Návrh rozpočtu MRK – závazné ukazatele rok 2022 a také návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na období 2023 – 2025 obec zveřejnila na úřední desce
obce a také na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup od 18.11.2021
do 31.12.2021.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 5.2:

ZO bere na vědomí Rozpočet MRK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu MRK
na období 2023 – 2025.
Hlasování:

pro –7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5.3 Rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 5/2021 (příloha č. 17).
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 6/2021 (příloha č. 18).
Návrh usnesení č. 32, bod č. 5.3:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 5/2021 a Rozpočtové opatření MRK
č. 6/2021.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

6. Žádost o schválení změny územního plánu obce
Starostka seznámila ZO se zněním žádosti
.
, bytem
,
(dále jen „žadatel“) o schválení změny územního plánu tzv. zkráceným postupem podle § 55a
stavebního zákona (příloha č. 19) doručenou dne 20.12.2021, vedenou 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 (příloha č.
20 a 21).
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
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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.
Starostka informovala ZO, že dne 4.1.2022 předložila tuto žádost o pořízení změny
územního plánu obce Býkov-Láryšov podle § 46, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k posouzení Městský úřad Krnov, Odbor
výstavby a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování.
Dne 5.1.2022 bylo pod č.j. B-L014/2022 doručeno Stanovisko Městského úřadu Krnov,
Odboru výstavby a životního prostředí. Úřad územního plánování nemá zásadní námitky
na pořízení výše popsané změny. Starostka seznámila ZO se celým zněním Stanoviska
k návrhu pořízení změny územního plánu obce Býkov-Láryšov ze dne 5.1.2022 (příloha č.
22).
Na zasedání ZO se dostavil osobně žadatel, seznámil zastupitele se svým záměrem a důvody
jeho realizace a zodpověděl zastupitelům jejich dotazy.
Zastupitelé zvážili vhodnost a potřebu pořízení změny územního plánu obce a shodli se
na potřebě informování občanů o návrhu pořízení změny územního plánu, o důvodu návrhu
této změny tj. záměru stavby fotovoltaické elektrárny v katastru obce ještě před projednáním
popř. schválením ZO.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 6:

ZO schválilo přesunout projednání žádosti
.
na pořízení změny územního
plánu obce Býkov-Láryšov na zasedání ZO dne 21.2.2022 s tím, že žadatel připraví prezentaci
svého záměru stavby fotovoltaické elektrárny pro občany obce Býkov-Láryšov.
ZO pověřuje starostku informovat občany obou částí obce (lísky do schránek) o:
- návrhu na pořízení změny územního plánu obce Býkov-Láryšov
- důvodu tohoto návrhu tj. záměru umístění stavby fotovoltaické elektrárny v Býkově
- datu a času prezentace záměru stavby fotovoltaické elektrárny v Býkově 21.2.2022 v 17 h.
- datu schvalování návrhu na pořízení změny územního plánu obce Býkov-Láryšov 21.2.2022
Hlasování:

pro – 7 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

7. Dodatek ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 1091087558
ZO projednalo návrh dodatku ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 1091087558
uzavřenou s firmou Marius Pedersen, včetně průvodního dopisu k tomuto dodatku (příloha č.
23). Jedná se o bioodpad, který obec vozí do Holasovic. Dodatkem bude navýšena cena
za uložení na kompostárnu o 60,5 Kč/t. Z původních 700,-Kč/t bez DPH na 750,-Kč/t
bez DPH, tj. z 847,-Kč vč. DPH na cca 907,50 Kč vč. DPH za tunu bioodpadu. V případě, že
bude bioodpad nezpracovatelný a bude uložen na skládku, bude cena navýšena o 169,40 Kč.
Z původních 1 610,-Kč/t bez DPH na 1 750,-Kč/t bez DPH, tj. z 1 948,10 Kč vč. DPH
na cca 2 117,50 Kč vč. DPH za tunu bioodpadu.
Přibyla položka 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 – bez specifikace (stavební odpad) za cenu 1 750,Kč za uložení na skládku tj. cca 2 117,50 Kč vč. DPH za tunu.
Poplatky za ukládání odpadu na skládkách se řídí novým zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a jsou každoročně navyšovány. Dále dochází k navýšení cen odpadů v důsledku
skokového nárůstu cen PHM, energií aj.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 7:

ZO schvaluje znění a uzavření Dodatku ke Smlouvě o využití či odstranění odpadu
č. 1091087558 (příloha č. 21).
Hlasování:

pro – 7 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

8. Prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací č. BRA-V-32/2021
Starostka informovala ZO, že dne 4.1.2022 podala žádost o prodloužení Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
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č. BRA-V-32/2021 uzavřené mezi Úřadem práce České republiky a obcí Býkov-Láryšov
pro 1 pracovníka do 31.1.2022. Žádost o prodloužení byla podána na maximální možnou
dobu 12 měsíců tj. do 30. dubna 2022.
Návrh usnesení č. 32, bod č. 8:

ZO bere na vědomí podání žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-32/2021 pro 1
pracovníka do 30.4.2022.
ZO schvaluje případné prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BRA-V-32/2021 uzavřené mezi Úřadem
práce České republiky a obcí Býkov-Láryšov do 30.4.2022.
Hlasování:

pro – 7 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

9. Různé + diskuze
9.1 Zprávy výborů za IV. čtvrt. 2021
Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za IV. čtvrtletí 2021
(příloha č. 24).
Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 10.1.2022 (příloha č. 25).
Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního
výboru za 4. čtvrtletí 2021 (příloha č. 26).

Návrh usnesení č. 32, bod č. 9.1:

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní
za IV. čtvrtletí 2021, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.1.2022 a Zápis kontrolního
výboru za 4. čtvrtletí 2021.
Hlasování:

pro – 7 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů.
Zasedání ukončeno:

v 21:05hodin

V Býkově-Láryšově, dne 12. 1. 2022, zapsala Marcela Nytrová

Ověřovatelé zápisu:

Radmila Tomoszková

.............……...……………...

Martina Zvařičová

......………..……....…………

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

Zveřejněno OD : 17.01.2022
Zveřejněno DO :
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