Zápis a Usnesení č. 40
ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov,
konaného dne 19.9.2022 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 09.09.2022 do 19.09.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2).
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO
3. Majetek obce:
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
4. Účelová dotace - na výdaje spojené se společnými volbami
do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí
5. Rozpočtové opatření
6. Mikroregion Krnovsko – rozpočtové opatření
7. Nejbližší kulturní akce – Posezení pro seniory
8. Různé + diskuze (zápisy výborů za 3. 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. 40, bod č. 1:

ZO určuje

- ověřovatele zápisu: Č. Petříka, Ing. V. Pruska
- 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:
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
ZO schválilo na svém zasedání dne 18.8.2021, usnesením č. 27, bod č. 3 zřízení věcného
břemene na zemní kabelové vedení nízkého napětí v předpokládané délce 2 bm, na pozemku
p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov za jednorázovou
náhradu ve výši 2 000,-Kč.
Záměr umístit stavbu „Zařízení distribuční soustavy“ – zemní kabelové vedení nízkého
napětí v předpokládané délce 2 bm, na pozemku p.č. 85/1, ostatní plocha, k.ú. Býkov,
ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, včetně Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8020706/2 a katastrálního situačního výkresu
stavby, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup od 23.7.2021 do 10.8.2021.
ZO projednalo znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-121

8020706/2 Láryšov, p.č. 74/6, rozš. k NN, včetně průvodního dopisu a plné moci (příloha č.
3).
Návrh usnesení č. 40, bod č. 3:

ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128020706/2 Láryšov, p.č. 74/6, rozš. k NN
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4. Účelová dotace - na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a
zastupitelstev obcí
Starostka informovala ZO, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí
dotace č.j. MF-21979/2022/1201-30 bylo dne 31.8.2022 poukázáno z účtu
Moravskoslezského kraje na účet obce Býkov-Láryšov vedený u ČNB 48 000,-Kč. Jedná se o
finanční prostředky určené na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (příloha č. 4).
Případná vratka nevyčerpaných finančních prostředků bude provedena v roce 2023.
Návrh usnesení č. 40, bod č. 4:

ZO schvaluje přijetí dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev obcí ve výši 48 000,-Kč.
ZO bere na vědomí případnou vratku nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2023.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO, že dne 25.8.2022 schválila svým Usnesením č. 17/2022
Rozpočtové opatření č. 13/2022 (příloha č. 5). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmových a výdajových paragrafů o 30 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se
změnami jednotlivých položek rozpočtu.
Starostka informovala ZO, že dne 31.8.2022 schválila svým Usnesením č. 18/2022
Rozpočtové opatření č. 14/2022 (příloha č. 6). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmových a výdajových paragrafů o 48 000,-Kč. Starostka seznámila zastupitele se
změnami jednotlivých položek rozpočtu.
Návrh usnesení č. 40, bod č. 5:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2022 a Rozpočtové opatření č. 14/2022.
Hlasování:

pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

6. Mikroregion Krnovsko – rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO o Rozpočtovém opatření MRK č. 3/2022, které bylo schváleno
Správní radou MRK dne 1.9.2022, č. usnesení 4/114 (příloha č. 7).
Návrh usnesení č. 40, bod č. 6:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření MRK č. 3/2022.
Hlasování:

pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

7. Nejbližší kulturní akce
Posezení pro seniory
ZO projednalo přípravu na kulturní akci Posezení pro seniory, která je plánována na středu
12.10.2022 v 17 hodin, v kulturní místnosti OÚ.
Uskutečnění této akce komplikuje probíhající rekonstrukce střechy budovy OÚ.
Vchod do budovy je zajištěn a v polovině října již bude v 17 hodin téměř tma, tak je velmi
malý předpoklad, že budou v tuto denní dobu ještě probíhat stavební práce.
Harmonogram rekonstrukce může ovlivnit počasí. V případě, že by nastaly komplikace na
stavbě nové střechy, akci zrušíme.
Návrh usnesení č. 40, bod č. 7:

ZO bere na vědomí přípravu kulturní akce Posezení pro seniory, která je plánována na středu
12.10.2022 v 17 hodin.
ZO schvaluje v případě kolize probíhajících stavebních prací s plánovanou kulturní akcí
Posezení pro seniory, tuto akci zrušit.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno
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7. Různé + diskuze
Zprávy výborů za III. čtvrtletí 2022
Předsedkyně výboru pro záležitosti sociální a kulturní paní Martina Zvařičová přečetla
Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní za III. čtvrtletí 2022
(příloha č. 8).
Předseda finančního výboru Ing. Václav Prusek přečetl Zápis z jednání finančního výboru
ze dne 13.9.2022 (příloha č. 9).
Předsedkyně kontrolního výboru paní Zdeňka Matyáštíková přečetla Zápis kontrolního
výboru č 3/ 2022 (příloha č. 10).
Návrh usnesení č. 40, bod č. 7:

ZO bere na vědomí Zhodnocení činnosti výboru pro záležitosti sociální a kulturní
za III. čtvrtletí 2022, Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.9.2022 a Zápis kontrolního
výboru č. 3/2022.
Hlasování:

pro – 7,

proti – 0,

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

7.1 Diskuze
Starostka shrnula práci zastupitelstva za celé volební období. Poděkovala zastupitelům za
výbornou a bezproblémovou spolupráci a seznámila zastupitele s přehledem, co vše se
podařilo v obci za uplynulé čtyři roky uklidit, opravit, vybudovat a koupit, ať už z rozpočtu
obce nebo spolufinancováním z dotace.
Zasedání ukončeno:

v 18:10 hodin

V Býkově-Láryšově, dne 19. 9. 2022, zapsala Marcela Nytrová
Ověřovatelé zápisu:

Čestmír Petřík

.............……...……………...

Ing. Václav Prusek

......………..……....…………

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

Zveřejněno OD : 21.09.2022
Zveřejněno DO :
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