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. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov,
konaného dne 21.11.2022 v 17,00 hod.
Přítomni:

5 členů ZO
Marcela Nytrová, Michal Ftáčnik, Ing. Robert Kocuba, David Peter,
Vladislav 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 11.11.2022 do 21.11.2022 a je usnášeníschopné (příloha č. 2).
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO
3. Majetek obce:
- návrh technického řešení umístění zařízení CETIN v Láryšově
4. Povodňová komise obce
5. Krizová karta obce
6. Rozpočtové opatření
7. Nejbližší kulturní akce – Mikulášská nadílka
– Vánoční koncert
8. Různé + diskuze
ZO schvaluje program:
Hlasování:

pro - 5,

proti - 0,

zdržel se - 0, usnesení bylo schváleno

…………………………………………………………………………………………………
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení č. 2, bod č. 1:

ZO určuje

- ověřovatele zápisu: Michala Ftáčnika a Davida Peteru
- zapisovatelku: Marcelu Nytrovou

Hlasování:

pro – 5,

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:
Návrh technického řešení umístění zařízení CETIN v Láryšově
Zastupitelé již byli informováni o záměru umístění zařízení na posílení signálu mobilních
operátorů v Láryšově, kde se jako nejvhodnější jeví umístění tohoto zařízení na budovu
hasičské zbrojnice.
Společnost STI technology spol. s r.o., Lednická 63/93, Charvátská Nová Ves, 690 06
Břeclav, IČO: 06784526, která v této věci zastupuje na základě plné moci ze dne 3.2.2021
(příloha č. 3) společnost CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČO:
04084063, předložila návrh technického řešení umístění tohoto zařízení (příloha č. 4), včetně
návrhu nájemní smlouvy (příloha č. 5).
Zastupitelé se seznámili s návrhem technického řešení umístění zařízení, včetně návrhu
nájemní smlouvy a projednali možnost a podmínky umístění tohoto zařízení na budovu
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hasičské zbrojnice.
Záměr umístit zařízení společnosti CETIN a.s. na budovu hasičské zbrojnice v Láryšově, která
je součástí pozemku p.č. st. 123, zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce
Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění zařízení, včetně přílohy by musel být
před projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v
elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
ZO se seznámili s návrhem Nájemní smlouvy (příloha č. 5) na pronájem prostor k umístění a
provozování zařízení tj. technologie pro zajištění a poskytování služeb elektronických
komunikací v a na budově hasičské zbrojnice v Láryšově, která je součástí pozemku p.č. st.123,
zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov.
Záměr pronajmout prostory k umístění a provozování tohoto zařízení tj. technologie
pro zajištění a poskytování služeb elektronických komunikací v a na budovu hasičské zbrojnice v
Láryšově, která je součástí pozemku p.č. st. 123, zapsaném na LV č. 108, k.ú. Býkov, ve
vlastnictví obce Býkov-Láryšov dle návrhu technického řešení umístění zařízení, včetně příloh
by musel být před projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a
také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Návrh usnesení č. 2, bod č. 3:

ZO bere na vědomí návrh technického řešení umístění zařízení, včetně návrhu nájemní
smlouvy.
ZO schvaluje jednat o změně návrhu umístění zařízení na posílení signálu mobilních operátorů
v Láryšově a to buďto na střechu věže hasičské zbrojnice nebo při zachování stávajícího umístění
za budovu hasičské zbrojnice umístit stožár na betonovou patku, s ukotvením do zdiva budovy
hasičské zbrojnice a technologické zařízení umístit do budovy hasičské zbrojnice tak, aby bylo
pokud možno co nejvíce minimalizováno zatížení obvodového zdiva budovy.
ZO stanovuje povinnost investorovi před realizací přípravy projektové dokumentace na
umístění zařízení na posílení signálu mobilních operátorů zajistit na vlastní náklady statické
posouzení budovy hasičské zbrojnice v Láryšově pro umístění tohoto zařízení.
Hlasování:

pro – 5,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4. Povodňová komise obce
Starostka seznámila ZO se složením Povodňové komise, kterou jmenovala svým
Usnesením č. 20/2022 ze dne 3.11.2022 v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Jmenování nabývá
účinnosti dnem převzetí jmenovacího dekretu a pozbývá účinnosti uplynutím volebního
období 2022-2026 nebo odvoláním.

Návrh usnesení č. 2, bod č. 4:

ZO bere na vědomí Usnesení starostky obce Býkov-Láryšov č. 20/2022 ze dne 3.11.2022,
kterým jmenovala Povodňovou komisi obce Býkov-Láryšov a dále nabytí a pozbytí účinnosti
jmenování členů Povodňové komise (příloha č. 6).
Hlasování:

pro – 5,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Krizová karta
ZO projednalo aktualizaci Krizové karty obce. Prodiskutovali jednotlivé body krizové karty,
zejména pak bod č.7. Možnosti a kapacity obce pro řešení krizových situací a dalších
mimořádných událostí.
Návrh usnesení č. 2, bod č. 5:

ZO schvaluje aktualizaci Krizové karty obce ke dni 21.11.2022 (příloha č. 7).
Hlasování:

pro –5 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

6. Rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO, že dne 7.11.2022 schválila svým Usnesením č. 21/2022
Rozpočtové opatření č. 16/2022 (příloha č. 8). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmových paragrafů a položek o 381 621,-Kč, ke snížení finančních prostředků výdajových
paragrafů a položek o 218 379,-Kč a ke snížení financování o 600 000,-Kč. Starostka
seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu.
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Návrh usnesení č. 2, bod č. 6:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 16/2022.
Hlasování:

pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

7. Nejbližší kulturní akce
7.1 Mikulášská nadílka
ZO projednalo přípravu kulturní akce Mikulášská nadílka, která je plánována na sobotu
3.12.2022 od 16 hodin, spojenou s vánočním jarmarkem v obecní zahradě a rozsvícením
vánočního stromu před obecním úřadem.
Návrh usnesení č. 2, bod č. 7.1:

ZO bere na vědomí přípravu kulturní akce Mikulášská nadílka, která je plánována na sobotu
3.12.2022 od 16 hodin.
Hlasování:

pro – 5, proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

7.2 Vánoční koncert
ZO projednalo přípravy kulturní akce Vánoční koncert plánovanou na 27.12.2022.
Návrh usnesení č. 2, bod č. 7.2:

ZO bere na vědomí přípravy kulturní akce Vánoční koncert plánovanou
na 27.12.2022.
Hlasování:

pro – 5 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

8. Různé + diskuze
Jako první se do diskuze přihlásila paní
z Láryšova, která požádala o
bližší informace k podmínkám již schváleného dočasného užívání obecního pozemku p.č.
1495 (přes dětské hřiště v Láryšově) jako přístupu k Hájnickému potoku v rámci stavby
„Revitalizace Hájnický potok“.
Paní
vyjádřila svůj nesouhlas s přístupem přes tento pozemek pro těžkou stavební
techniku z důvodu obavy o ohrožení kopané studny, která se nachází v bezprostřední blízkosti
a je jediným zdrojem vody pro nemovitost .
v Láryšově, ve kterém bydlí.
Zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov projednávalo na svém zasedání dne 25.4.2022 v rámci
stavby „Revitalizace Hájnický potok“ souhlas:
- se stavbou
- s dočasným užíváním a vstupem na pozemky
- s kácením souvislého porostu tj. křovin a zapojených dřevin průměru kmene do 100 mm,
Před projednáváním v zastupitelstvu obce byl záměr udělit souhlas:
 se stavbou „Revitalizace Hájnický potok“,
 s dočasným užíváním a vstupem na pozemky,
 s kácením souvislého porostu tj. křovin a zapojených dřevin průměru kmene do 100 mm,
na pozemcích p.č. 1489, 1490, 1492, 1495, 1503, 1505, 1507, zapsaných na listu vlastnictví
č. 108, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu, v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 07.04.2022 do 25.04.2022 a také
na vývěsce v Láryšově.
Proti tomuto záměru nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Paní
byla informována zastupiteli, že přístup ke stavbě „Revitalizace Hájnický
potok“ přes dětské hřiště tj. na pozemku p.č. 1495 bude sloužit pouze pro část stavby v úseku
podél louky za dětským hřištěm a že na tuto stavbu již byla podána žádost o vydání
stavebního povolení.
Po následné diskuzi došlo k dohodě, že obec požádá Lesy ČR s.p., jako správce toku
Hájnický potok a investora stavby „Revitalizace Hájnický potok“ o doplnění a změnu
podmínek stanovených usnesením zastupitelstva obce č. 35, bod č. 3 ze dne 25.4.2022.
Obec bude žádat:
Před zahájením stavby „Revitalizace Hájnický potok“ bude na náklady investora vypracován
hydrogeologický posudek na vliv a ohrožení kopané studny umístěné na hranici pozemku p.č.
st. 92 a pozemku p.č. 1434/2 touto stavbou, zejména průjezdem těžké techniky přístupem č. 1
po pozemku p.č. 1495 přes dětské hřiště, případně stanovení podmínek zajištění ochrany
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tohoto vodního zdroje.
Sanace a stabilizace podloží pro zatížení při průjezd vozidel stavby bude provedena na celém
přístupu č. 1 na pozemku p.č. 1495, nejen v části pozemku, která je trvale podmočena.
Začátek přístupu č. 1 na pozemku p.č. 1495 přes dětské hřiště bude vybudován z panelů.
Panely budou na pozemku p.č. 1495 umístěny co nejblíže k jižnímu okraji tohoto pozemku.
Návrh usnesení č. 2, bod č. 8:

ZO schvaluje zaslat Lesům ČR s.p. žádost o doplnění a změnu podmínek stanovených
usnesením zastupitelstva obce č. 35, bod č. 3 ze dne 25.4.2022 v tomto znění:
Před zahájením stavby „Revitalizace Hájnický potok“ bude na náklady investora vypracován
hydrogeologický posudek na vliv a ohrožení kopané studny umístěné na hranici pozemku p.č.
st. 92 a pozemku p.č. 1434/2 touto stavbou, zejména průjezdem těžké techniky přístupem č. 1
po pozemku p.č. 1495 přes dětské hřiště, případně stanovení podmínek zajištění ochrany
tohoto vodního zdroje.
Sanace a stabilizace podloží pro zatížení při průjezd vozidel stavby bude provedena na celém
přístupu č. 1 na pozemku p.č. 1495, nejen v části pozemku, která je trvale podmočena.
Začátek přístupu č. 1 na pozemku p.č. 1495 přes dětské hřiště bude vybudován z panelů.
Panely budou na pozemku p.č. 1495 umístěny co nejblíže k jižnímu okraji tohoto pozemku.
Hlasování:

pro – 5, proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

Jako druhý se do diskuze přihlásil pan
. Omluvil se, že přišel na zasedání
později a požádal zastupitele o informace k bodu č. 3. Zastupitelé odpověděli na jeho dotazy
k návrhu technického řešení umístění zařízení na posílení signálu mobilních operátorů
v Láryšově.
Druhý dotaz pana
byl na to kdy bude vybudována komunikace na p.č. 1495. K tomuto
dotazu byl pan
informován, že vybudování komunikace na p.č. 1495 v Láryšově je
součásti tzv. společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav k.ú. Býkov.
Tato společná zařízení má vybudovat a financovat Státní pozemkový úřad. Zastupitelům není
známo, kdy k vybudování této komunikace dojde.
Zasedání ukončeno:

v 19 :05 hodin

V Býkově-Láryšově, dne 21.11.2022, zapsala Marcela Nytrová
Ověřovatelé zápisu:

Michal Ftáčnik

.............……...……………...

David Peter

......………..……....…………

…………………………………
Marcela Nytrová, starostka

Zveřejněno OD : 24.11.2022
Zveřejněno DO :
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