Zápis a Usnesení č. 39
ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov,
konaného dne 22.8.2022 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 12.08.2022 do 22.08.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2).
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO
3. Majetek obce:
- umístění zařízení (základnová stanice veřejné komunikační sítě, napájecí zdroje,
klimatizace, anténní stožáry a konstrukce, metalické a optické kabely a jejich trasy,
přípojka nízkého napětí aj.) v a na budovu obecního úřadu č.p.68, která je součástí
pozemku p.č. st. 112, k.ú. Býkov,
- pronájem prostor k umístění a provozování tohoto zařízení tj. technologie pro zajištění
a poskytování služeb elektronických komunikací v a na budově obecního úřadu č.p.68,
která je součástí pozemku p.č. st. 112, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov
4. Kalendáře na rok 2023 – výběr zhotovitele
5. Rozpočtové opatření
6. Nejbližší kulturní akce - Rozloučení s létem
7. Různé + diskuze (zápisy výborů za 2. čtvr. 2022, …)
ZO schvaluje program
Hlasování:

pro - 7,

proti - 0,

zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno

…………………………………………………………………………………………………
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení č. 39, bod č. 1:

ZO určuje

- ověřovatele zápisu: Z. Matyáštíkovou a V. Tomoszka
- 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.
3. Majetek obce:
3.1 - umístění zařízení (základnová stanice veřejné komunikační sítě, napájecí zdroje,
klimatizace, anténní stožáry a konstrukce, metalické a optické kabely a jejich trasy, přípojka
nízkého napětí aj.) v a na budovu obecního úřadu č.p.68, která je součástí pozemku p.č. st.
112, k.ú. Býkov (dále jen jako „zařízení“)
Zastupitelé byli již dříve informováni o možnosti umístění zařízení na posílení signálu
mobilních operátorů v Býkově.
V březnu letošního roku se konala schůzka se zástupci společnosti CETIN a.s. za účelem
vyhledání vhodného místa pro umístění těchto zařízení. Ze schůzky vyplynulo, že pro část
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Býkov se jako nejvhodnější jeví umístění tohoto zařízení na střeše budovy OÚ.
Vzhledem k tomu, že v té době jsme již věděli, že budeme rekonstruovat střechu budovy OÚ
a čekali jsme, zda nám bude schválena dotace z rozpočtu MSK na spolufinancování této akce,
nevěděli jsme, jestli bude možné toto zařízení na střechu OÚ umístit.
Starostka požádala společnost STI technology spol. s r.o., která v této věci zastupuje na
základě plné moci ze dne 3.2.2021 společnost CETIN a.s. (příloha č. 3), o předložení studie
řešení umístění tohoto zařízení, která bude sloužit jako podklad pro projednání
s poskytovatelem dotace tj. Moravskoslezským krajem, zhotovitelem rekonstrukce střechy a
taktéž statikem.
Studie řešení umístění zařízení (příloha č. 4), včetně fotografií z podobné realizace (příloha č.
5 - pro názornost) byla zaslána obci společně se žádostí o projednání, zda a za jakých
podmínek by bylo možné záměr realizovat.
Bylo zjištěno:
Umístěním zařízení není v rozporu s podmínkami programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2022, z něhož bude spolufinancována rekonstrukce
střechy.
Byl vypracován dodatek č. 1 ke statickému posouzení střechy OÚ jehož obsahem bylo
přitížení vazného trámu osazením stožárů + rozvaděčů o hmotnosti 550 kg s výsledkem:
Profil HEB 220 vyhoví pro přitížení stožárem o hmotnosti 550 kg (osazen uprostřed) (příloha
č. 6).
Záměr umístit zařízení společnosti CETIN a.s. v a na budovu obecního úřadu č.p. 68, která je
součástí pozemku p.č. st. 112, zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce
Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění zařízení, včetně přílohy ST-6 a ST-4
byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup od 4.8.2022 do 22.8.2022 (příloha č. 7).
Zastupitelé se seznámili s návrhem technického řešení umístění zařízení, včetně
fotodokumentace a projednali možnost a podmínky umístění tohoto zařízení na novou
střechu.
Umístění tohoto zařízení na střeše OÚ by bylo sice řešení velmi špatného signálu v naší obci,
ale dle očekávaného pokrytí GSM (příloha č. 8) pouze pro jednu její část a to Býkov. Jelikož
je velmi špatný signál v obou částech naší obce je nutné hledat vhodné umístění takovéhoto
zařízení i pro Láryšov.
Společnost STI technology spol. s r.o., proto připravuje návrh řešení i pro část obce Láryšov.
Zatím se jako optimální řešení jeví umístění stožáru s anténami o výšce cca 10 m, u hasičské
zbrojnice v Láryšově.
Návrh usnesení č. 39, bod č. 3.1:

ZO schvaluje umístění zařízení CETIN a.s. dle předloženého návrhu technického řešení
umístění zařízení v a na budovu obecního úřadu č.p. 68, které je součástí pozemku p.č. st.
112, zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov za těchto
podmínek:
1) práce při instalaci zařízení vyžadující zásah do střešní konstrukce a pláště střechy provede
firma Marián Polka, Guntramovice 1156/5, 794 01 Krnov, IČO 73167797
2) společnost CETIN a.s. provede na vlastní náklady zabezpečení půdních prostor (např.
výměnu dveří, instalace mříže aj.) pro zabezpečení současného volného přístupu do těchto
prostor.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

3.2 - pronájem prostor k umístění a provozování tohoto zařízení tj. technologie pro zajištění
a poskytování služeb elektronických komunikací v a na budově obecního úřadu č.p.68, která je
součástí pozemku p.č. st. 112, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov
ZO projednali návrh Nájemní smlouvy (příloha č. 9) na pronájem prostor k umístění a
provozování zařízení tj. technologie pro zajištění a poskytování služeb elektronických
komunikací v a na budově obecního úřadu č.p.68, která je součástí pozemku p.č. st.112,
zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov a to:
a) prostor o velikosti cca 6,4 m2 v podkroví budovy (příloha č. 10)
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b) část střechy budovy o výměře cca 6,4 m2 (příloha č. 11)
c) prostory v/na budově (příloha č. 12), které jsou potřebné na kabelová propojení tj. na vedení
kabelů mezi:
- jednotlivými technologiemi CETIN a.s.
- technologií CETIN a.s. a existujícím rozvaděčem nízkého napětí budovy
- technologií CETIN a.s. a zásuvkou pro záložní dieselagregát umístěnou na budově
- technologií CETIN a.s. a veřejnou komunikační sítí ve vlastnictví CETIN a.s. přivedenou
do budovy
Záměr pronajmout prostory k umístění a provozování tohoto zařízení tj. technologie
pro zajištění a poskytování služeb elektronických komunikací v a na budovu obecního úřadu
č.p.68, která je součástí pozemku p.č. st. 112, zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví
obce Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění zařízení, včetně příloh č. xx – xx
byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup od 4.8.2022 do 22.8.2022 (příloha č. 7).
Návrh usnesení č. 39, bod č. 3.2:

ZO schvaluje pronajmout prostory uvedené v článku III. odst. 1 návrhu nájemní smlouvy
(příloha č. 9) k umístění a provozování zařízení - základnové stanice veřejné komunikační sítě,
napájecího zdroje, klimatizace, anténních stožárů a konstrukce, metalických a optických kabelů
a jejich tras, přípojky nízkého napětí v a na budově obecního úřadu za podmínek, že budou
změněny nebo upraveny některé body návrhu nájemní smlouvy takto:
1) roční nájemné dle článku VII. odst. 1 bude činit 40 000,- Kč.
2) ve článku IX. písm. b), věta druhá bude uvedeno: Pronajímatel se zavazuje písemně se
vyjádřit k takovému návrhu ve lhůtě třech měsíců ode dne jeho předložení.
3) povinnosti pronajímatele uvedeny ve článku IX. písm. e) budou omezeny pouze na podkroví
a střechu, nebude zde uvedena celá budova č.p. 68
4) Nájemce si dle článku V. zajistí na vlastní náklady připojení el. energie, a spotřebovanou el.
energii bude hradit přímo dodavateli.
5) Nájemní smlouva bude obsahovat doložku platnosti tj. informaci o vyvěšení záměru a
schválení zastupitelstvem obce.
ZO pověřuje starostku obce jednáním o změně návrhu nájemní smlouvy dle výše
schválených podmínek a kontrolou projektové dokumentace s původně předloženým návrhem
technického řešení umístění zařízení.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy po změně návrhu dle schválených podmínek a
kontrole souladu s projektovou dokumentací, která bude předložena starostce obce
k odsouhlasení s původně předloženým návrhem technického řešení umístění zařízení.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4. Kalendáře na rok 2023 – výběr zhotovitele
ZO schválilo zhotovení týdenních stolních kalendářů naší obce na rok 2023 pro občany,
chataře, chalupáře a potřebu obce v nákladu 140 ks již na svém zasedání dne 20.6.2022,
usnesením č. 37, bod č. 7. V kalendáři budou uvedeny informace o vývozu komunálního
odpadu – termíny na rok 2023 byly odsouhlaseny s Technickými službami Krnov.
Dále budou v kalendáři uvedeny termíny kulturních a sportovních akcí plánovaných obcí a
SDH v roce 2023.
V minulých letech tiskla kalendáře pro naši obec firma Optys, spol. s r.o. Dolní Životice nebo
firma VIKPAP GROUP s.r.o. Krnov.
S žádostí o cenovou nabídku byly osloveny 3 firmy.
Nabídka na zhotovení kalendářů od firmy GOLDSTREET a.s., Hlavní náměstí 47/15, 794 01
Krnov, IČ 25382853 je při počtu 140 ks v kvalitě a rozměrech dle specifikace uvedené
v žádosti o cenovou nabídku 125,-Kč/ks s DPH + grafické práce cca 8 000,-Kč/zakázka
s DPH = celkem 25 500,-Kč s DPH (příloha č. 13).
Cenová nabídka firmy VIKPAP GROUP s.r.o., Nádražní 2335/30, 794 01 Krnov,
IČ 25389637 na zhotovení kalendářů dle specifikace v žádosti o cenovou nabídku při nákladu
140 ks, o rozměrech 300 x 150 mm je ve výši 78,88 Kč/ks bez DPH tj. cca 95,45 Kč
s DPH/ks, grafické práce 2 420,-Kč s DPH a tisk 140 ks samolepek za 677,60 Kč s DPH
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= celkem 16 459,87 Kč vč. DPH (příloha č. 14).
Poslední oslovená firma Optys spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice,
IČ 42869048 zaslala cenovou nabídku na týdenní stolní kalendáře dle požadované specifikace
při nákladu 140 ks ve výši 72,42 Kč/ks bez DPH tj. cca 87,63 Kč/ks s DPH = celkem za 140
ks kalendářů cca 12 268 Kč s DPH. Doprava a grafické práce jsou zdarma (příloha č. 15).
Dále obci zaslala dne 4.8.2022 cenovou nabídku na zhotovení 140 ks týdenních stolních
kalendářů formátu 310 x 145 mm firma KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 05539528 ve výši 113,50 Kč/ks bez DPH, tj. s DPH cca 137,34 Kč
s DPH a grafické zpracování činí 6 500,-Kč bez DPH, tj. cca 7 865,-Kč s DPH = celkem za
140 ks kalendářů 27 091,90 Kč s DPH (příloha č. 16).
Další nabídka je od firmy Protis, spol. s r.o., Podolí 115, 664 03 Brno -Venkov, IČ 46902961.
Cenová nabídka této firmy, na zhotovení stolních kalendářů, ale 14denních o 16 listech a
formátu 300 x 110 mm, činí při nákladu 150 ks 74,- Kč/ks bez DPH tj. cca 89,54 s DPH/ks =
celkem 12 535,60 Kč vč. DPH. Cenu dopravy a balného neuvedli (příloha č. 17). V nabídce
z loňského roku činily tyto náklady 500,-Kč.
Návrh usnesení č. 39, bod č. 4:

ZO schvaluje zhotovení kalendářů naší obce na rok 2023 pro občany, chataře, chalupáře a
potřebu obce o rozměrech 300 x 150 mm, v nákladu 140 ks firmou OPTYS spol. s r.o.,
U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, IČ 42869048, za cenu 72,42 Kč/ks bez DPH, tj. s DPH
celkem cca 12 268,-Kč dle cenové nabídky ze dne 1.8.2022 (příloha č. 15).
Hlasování:

pro –7 ,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO, že dne 25.7.2022 schválila svým Usnesením č. 15/2022
Rozpočtové opatření č. 11/2022 (příloha č. 18). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmových a výdajových paragrafů o 3 190,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami
jednotlivých položek rozpočtu.
Starostka informovala ZO, že dne 10.8.2022 schválila svým Usnesením č. 16/2022
Rozpočtové opatření č. 12/2022 (příloha č. 19). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmových a výdajových paragrafů o 2 926,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se změnami
jednotlivých položek rozpočtu.
Návrh usnesení č. 39, bod č. 5:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2022 a Rozpočtové opatření č. 12/2022.
Hlasování:

pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

6. Nejbližší kulturní akce
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.
Na tuto akci se nepodařilo zajistit pro děti skákací hrad. Pro děti budou soutěže a vození na
koních a uděláme soutěž pro dospělé.
Návrh usnesení č. 39, bod č. 6:

ZO bere na vědomí:
- harmonogram příprav a rozdělení úkolů na Rozloučení s létem konané dne 3.9.2022.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

7. Různé + diskuze
Zprávy výborů za II. čtvrt. 2022
Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za II. čtvrtletí 2022
(příloha č. 20).
Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 8.7.2022 (příloha č. 21).
Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního
výboru za 2. čtvrtletí 2022 (příloha č. 22).
Předsedkyně kontrolního výboru informovala zastupitele o změně příjmení členky
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kontrolního výboru paní Jaroslavy Vaškové, nyní Kocubové.
Návrh usnesení č. 39, bod č. 7:

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní
za II. čtvrtletí 2022, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.7.2022 a Zápis kontrolního
výboru za 2. čtvrtletí 2022.
ZO bere na vědomí změnu příjmení členky kontrolního výboru paní Jaroslavy Vaškové, nyní
Kocubové.
Hlasování:

pro – 7 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů.
Zasedání ukončeno:

v 19:05 hodin

V Býkově-Láryšově, dne 22. 8. 2022, zapsala Marcela Nytrová
Ověřovatelé zápisu:

Zdeňka Matyáštíková

.............……...……………...

Vladislav Tomoszek

......………..……....…………

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

Zveřejněno OD : 25.08.2022
Zveřejněno DO :
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