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. 31
ze zasedání Zastupitelstva obce Býkov-Láryšov,
konaného dne 13.12.2021 v 17,00 hod.
Přítomni:
Omluveni:

6 členů ZO
M. Nytrová, R. Tomoszková, M. Zvařičová, V. Tomoszek, Č. Petřík,
Ing. V. Prusek
Z. Matyáštíková

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 03.12.2021 do 13.12.2021 a je usnášeníschopné (příloha č. 2).
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání ZO
3. Rozpočet obce na rok 2022
4. Inventarizace za rok 2021
5. Majetek obce – žádost o umístění stavby na obecním pozemku
– žádost o pronájem obecního pozemku
6. Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
7. Rekapitulace přijatých dotací a příspěvků za rok 2021
8. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
9. Kotlíkové dotace – spolufinancování 4. výzvy
10. Úklid sněhu na rok 2022
11. Žádost o poskytnutí daru – Centrum pro zdravotně postižené
12. Inzerce v rámci publikace Abeceda první pomoci - smlouva
13. Rozpočtové opatření
14. Úhrada elektřiny na hřišti
15. Nejbližší kulturní akce – Vánoční koncert
16. Různé + diskuze (termín lednové schůze, …)
ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování:

pro - 6,

proti - 0,

zdržel se - 0,

usnesení bylo schváleno

…………………………………………………………………………………………………
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení č. 31, bod č. 1:

ZO určuje

- ověřovatele zápisu: Č. Petříka a Ing. V. Pruska
- zapisovatelku: M. Nytrovou

Hlasování:

pro – 6

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. Rozpočet obce na rok 2022
ZO projednalo Návrh rozpočtu obce pro rok 2022 v položkovém členění, předložený
finančním výborem. Rozpočet na rok 2022 byl navržen jako schodkový. Příjmy ve výši
3 395 101,00 Kč, k těmto příjmům bylo zapojeno financování (přebytky hospodaření minulých
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let - položka 8115) ve výši 1 800 000,00 Kč a výdaje ve výši 5 195 101,00 Kč. Návrh rozpočtu
obce pro rok 2022 v členění na paragrafy = závazné ukazatele, včetně schváleného rozpočtu
na rok 2021 a očekávaného plnění rozpočtu 2021, byl zveřejněn na úřední desce obce a také
na úřední desce umožňující dálkový přístup od 23.11.2021 do 13.12.2021 (příloha č. 3/1).
Současně byl v termínu od 23.11.2021 do 13.12.2021 zveřejněn na úřední desce obce a také
na úřední desce umožňující dálkový přístup Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022, včetně
očekávaného plnění rozpočtu roku 2021 (příloha č. 3/2).
Případné změny rozpočtu budou prováděny v souladu se zákonem 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 3:

ZO schvaluje Rozpočet-závazné ukazatele (paragrafy) obce Býkov-Láryšov
na rok 2022 jako schodkový dle přílohy č. 3/1 takto:
a) Celkové příjmy ve výši 3 395 101,00 Kč
b) Celkové výdaje ve výši 5 195 101,00 Kč
c) Financování záporného salda příjmů a výdajů ve výši 1 800 000,00 Kč
Případné změny rozpočtu budou prováděny v souladu se zákonem 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, starostkou obce
na základě pověření zastupitelstvem schváleném na zasedání ZO dne 27.1.2020, usnesením
č.11, bod č. 9. Starostka bude ZO o provedených rozpočtových opatřeních informovat.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

4. Inventarizace za rok 2021
Starostka seznámila ZO s Usnesením starostky č. 23/2021 Příkaz k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2021, ustanovením inventarizační komise a
likvidační komise ve složení: předseda – Vladislav Tomoszek, členové – Ing. Václav Prusek a
Radmila Tomoszková (příloha č. 4/1) a Plánem inventur za rok 2021 (příloha č. 4/2).
Návrh usnesení č. 31, bod č. 4:

ZO bere na vědomí provedení inventarizace za rok 2021.
Hlasování:

pro – 6 ,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Majetek obce
5.1 Žádost o umístění stavby na obecním pozemku
ZO projednalo žádost pana
(dále jen „žadatel“), bytem
,
, doručenou dne 18.11.2021 (č.j. B-L789/2021) o povolení umístění stavby
„Jímka“ na pozemku p. č. 929/1, zahrada, k.ú. Býkov, ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov,
jejíž přílohou je situační plán předpokládaného umístění jímky u nemovitosti č.p. 126
v Láryšově (příloha č. 5).
Celý pozemek p.č. 929/1 má žadatel od 1.6.2021 v nájmu a využívají ho s manželkou
společně se stavbou č.p.126, umístěnou na pozemku p.č. st. 155, kterou koupili, rekonstruují
ji a do budoucna chtějí užívat k trvalému bydlení. V současné době slouží pro nemovitost
č.p. 126 stará betonová jímka, umístěna taktéž na pozemku p.č. 929/1, ale ve větší vzdálenosti
severně od stavby. Tato stávající jímka je konstrukčně i kapacitně nevyhovující. Nová jímka
bude plastová a bude umístěna blíže k budově. Žadatel nevlastní v okolí stavby žádné
pozemky, kde by mohl jímku umístit. Po realizaci stavby jímky dojde k zaměření přesného
umístění.
Záměr 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, byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické
podobě umožňující dálkový přístup od 19.11.2021 do 6.12.2021 (příloha č. 6).

Návrh usnesení č. 31, bod č. 5.1:

ZO schvaluje 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 je přílohou k žádosti.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno
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5.2 Žádost o pronájem obecního pozemku
Zastupitel pan
upozornil na možný střed zájmů v tomto projednávaném bodě,
žadatelkou je jeho manželka.
ZO projednalo žádost paní
(dále jen „žadatelka“), bytem
(příloha
č. 7), 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, za nemovitostí č.p. 66, ve vlastnictví žadatelky. Tento pozemek má celkovou
výměru 971 m2 (příloha č. 8). 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 (příloha č. 9). 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. 10).
Citace zdůvodnění žádosti:
„Pozemek bych chtěla využít jako parkoviště OA a také se postarat o jeho letní údržbu“.
Dne 18.11.2019, usnesením č. 9, bod č. 3/3 schválilo ZO Pravidla pro pronajímání a
propachtování pozemků ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov, jejichž přílohou je mapa
pozemků určených k pronájmům a prodejům a tento pozemek je v mapě zakreslen červeně tj.
nepronajatelný a neprodejný. Museli bychom změnit tuto mapu a předmětnou část pozemku
zakreslit v mapě modrou barvou jako pronajatelný a prodejný.
Následně by musel být záměr obce, pronajmout s předkupním právem část pozemku p.č.
1280/6, zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva.
ZO projednalo změnu mapy, která tvoří přílohu k Pravidlům pro pronajímání a
propachtování pozemků ve vlastnictví obce Býkov-Láryšov.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 5.2:

ZO schvaluje 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 (příloha č. 9) o výměře cca 124 m2 bude
s účinností od 14.12.2021 v mapě uvedena modrou barvou tj. bude pronajmutelná a prodejná.
ZO schvaluje 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 (příloha č. 9) o výměře cca 124 m2. Předkupní právo bude
projednáno na následujícím zasedání ZO.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

6. Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Starostka seznámila ZO s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na účel:
- zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 35 704,-Kč
vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 18.11.2021 (příloha č. 11).
Finanční příspěvek byl poskytnut sníženou sazbou 145,-Kč/1m3. Poměr snížení požadavku
byl stanoven jednotně pro všechny žádosti.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 6:

ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na účel:
- zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 35 704,- Kč,
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

7. Rekapitulace přijatých dotací a příspěvků za rok 2021
ZO projednalo přijetí dotací a finančních příspěvků v roce 2021
▪ 31 000,-Kč dotace na výdaje spojené s volbami do PS ČR, nevyčerpané
prostředky ve výši 15 548,-Kč budou vráceny v roce 2022
▪ 37 750,40 Kč příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021,
ke zmírnění negativních dopadů působností tohoto zákona na daňové příjmy obcí
 35 704,-Kč finanční příspěvek na účel: zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020
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 54 000,-Kč finanční příspěvek na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40
let věku
 9 313,-Kč finanční příspěvek na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie
při hospodaření v lesích
 225 000,-Kč přijatých k dnešnímu dni jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy poskytován Úřadem práce České republiky (tento příspěvek je
poskytován měsíčně v max. výši 15 000,-Kč na jednoho zaměstnance). Do konce roku
2021 očekáváme ještě 15 000,-Kč jako příspěvek ve výši vynaložených prostředků na
mzdu za listopad 2021 jednoho zaměstnance
 99 968,-Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt „Vybavení pro
potřeby obce“ na nákup 31 ks pivních setů a ozvučovací techniky
 99 946,-Kč vratka MRK dlouhodobé návratné finanční výpomoci na pořízení
velkoobjemových kontejnerů
▪ 70 800,-Kč příspěvek na výkon státní správy na rok 2021
Nevyčerpané dotace z roku 2020 byly řádně v roce 2021 vypořádány a vráceny dle pokynů
MSK.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 7:

ZO schvaluje přijetí všech výše uvedených dotací a příspěvků v roce 2021.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

8. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
Starostka seznámila ZO se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Býkov-Láryšov v roce 2021 (příloha č. 12). Dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu
31.10.2021 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního
řízení a kontroly dne 2.12.2021 s výsledkem:

„U předloženého vzorku operací a písemností k 31.10.2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Návrh usnesení č. 31, bod č. 8:

ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 2021.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

9. Kotlíkové dotace – spolufinancování 4. výzvy
ZO schválilo již na svém zasedání dne 18.10.2021, usnesením č. 29, bod č. 8 finanční
příspěvek obce na připravovanou 4. výzvu kotlíkových dotací ve výši 7 500,-Kč na každou
proplacenou dotaci s místem realizace výměny zdroje vytápění v obci Býkov-Láryšov.
Starostka seznámila ZO s informacemi ke spolufinancování Kotlíkových dotací – 4. Výzva
zaslané MSK dne 15.11.2021 (příloha č. 13) dále s informacemi ke spolufinancování
kotlíkových dotací zaslané MSK dne 1.12.2021 (příloha č. 14) a se zněním vzorové smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (příloha č. 15).

Návrh usnesení č. 31, bod č. 9:

ZO schvaluje finanční příspěvek obce na připravovanou 4. výzvu kotlíkových dotací ve výši
7 500,-Kč/dílčí projekt konečného uživatele tj. na každou proplacenou dotaci v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ s místem realizace výměny zdroje
vytápění na území obce Býkov-Láryšov.
ZO schvaluje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“
podpořit 10 konečných uživatelů.
ZO schvaluje celkovou maximální částku na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ ve výši 75 000,-Kč.
ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (příloha č. 15).
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

10. Úklid sněhu na rok 2022
Starostka seznámila ZO se zněním Žádosti o cenovou nabídku na odklízení sněhu v roce
2022 v obou částech naší obce, kterou zaslala dne 7.12.2021 panu Lumíru Michálkovi, Malá
Strana 128/68, Brumovice, IČO 44908962; panu Radku Matýskovi, Pustý Mlýn 10, IČO
46078657 a panu Milanu Kocubovi, Býkov 14, IČO 68186185 (příloha č. 16).
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Tito nám v minulosti zasílali své cenové nabídky, a nebo zajišťovali odklízení sněhu.
ZO projednalo cenovou nabídku na odklízení sněhu na rok 2022 v obci Býkov-Láryšov,
kterou předložil pan Milan Kocuba, Býkov 14, IČO 68186185. Odklízení sněhu strojem Gehl
3825 za cenu 520,-Kč/h bez DPH. Pan Milan Kocuba parkuje stroj Gehl 3825 přímo v obci a
neúčtuje náklady na dojezd stroje. Reakce na telefonický požadavek nutnosti odklízení sněhu
je dle nabídky do 30 minut (příloha č. 17).
Pan Lumír Michálek a pan Radek Matýsek při telefonickém rozhovoru starostce sdělili, že
z důvodu časové vytíženosti a zajišťování odklízení sněhu v jiných obcích, nejsou schopni
zajistit odklízení sněhu v Býkově-Láryšově a cenové nabídky nezaslali.
Cenová nabídka pana Radka Matýska, Pustý Mlýn 10, IČO 46078657 předložená v prosinci
2020 na rok 2021 činila 620,-Kč bez DPH za hodinu odhrnování. Cena jednoho přejezdu
stroje do Býkova a zpět činila 520,-Kč bez DPH. Čas dojezdu pan Matýsek neuvedl, ale dle
cenových nabídek z minulých let činil čas dojezdu dle situace 30 minut – 1 hodina (příloha č.
25, zápisu a usnesení č. 19, bod č. 13 ze dne 14.12.2020).
V cenové nabídce, kterou zaslal v prosinci 2020 na rok 2021 pan Lumír Michálek, Malá
Strana 128/68, Brumovice, IČO 44908962 činila cena práce stroje 580,-Kč/h bez DPH,
převoz stroje 26,-Kč/km bez DPH a doba přistavení po zavolání 1 hodina (příloha č. 26 ,
zápisu a usnesení č. 19, bod č. 13 ze dne 14.12.2020).).
Lze předpokládat, že vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot by v tomto roce cenové
nabídky byly stejné nebo vyšší, určitě ne nižší.
Cenová nabídka pana Milana Kocuby na rok 2022 by byla nejnižší.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 10 :

ZO schvaluje úklid sněhu v obci Býkov-Láryšov na rok 2022 panem Milanem Kocubou
za cenu 520,-Kč/h bez DPH dle cenové nabídky ze dne 10.12.2021 .
Hlasování:

pro – 6 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

11. Žádost o poskytnutí daru – Centrum pro zdravotně postižené
ZO projednalo žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,
IČO 26593548, detašované pracoviště Bruntál (dále jen „žadatel“), o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce Býkov-Láryšov v roce 2022 na účel:
Registrované sociální služby: odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a osobní asistenci (příloha č. 18). Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště Bruntál působí prostřednictvím svých
poboček (Rýmařov, Krnov, Vrbno pod Prabědem) na celém území okresu Bruntál.
Starostka informovala ZO, že vyzvala žadatele o doplnění žádosti dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f, podle kterého má žádost obsahovat
mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Dále dle výše
uvedeného zákona, ustanovení § 10a odst. 3 písm. h, musí žadatel k žádosti doložit plnou
moc, v případě, že žádost podepisuje osoba zastupující žadatele na základě plné moci.
Do zahájení zasedání ZO žadatel tyto požadované informace k žádosti nedoložil.

Návrh usnesení č. 31, bod č. 11 :

ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Býkov-Láryšov v roce 2022
Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, detašované
pracoviště Bruntál.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

12. Inzerce v rámci publikace Abeceda první pomoci – smlouva
ZO projednalo možnost podílet se formou inzerce na financování připravované publikace
Abeceda první pomoci, kterou plánuje vydat v únoru roku 2022 v Moravskoslezském kraji
společnost Stopa bezpečí s.r.o., Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, IČO: 08431205.
ZO projednalo varianty inzerce dle ceníku (příloha č. 19) a návrh znění smlouvy o inzerci
(příloha č. 20) a prohlédlo si elektronický náhled připravované publikace.
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Návrh usnesení č. 31, bod č. 12 :

ZO neschvaluje podílet se formou inzerce na financování připravované publikace Abeceda
první pomoci.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

13. Rozpočtové opatření
Starostka informovala ZO, že dne 19.11.2021 schválila svým Usnesením č. 22/2021
Rozpočtové opatření č. 14/2021 (příloha č. 21). Došlo k navýšení finančních prostředků
příjmové položky ve výši 35 704,-Kč a ve stejné výši ke snížení financování. Starostka
seznámila zastupitele se změnami jednotlivých položek rozpočtu.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 13:

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2021.
Hlasování:

pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

14. Úhrada elektřiny na hřišti
Starostka navrhla ZO, aby byla spotřeba elektřiny na hřišti v Býkově včetně všech položek
vyúčtování za období 12/2020 – 12/2021 uhrazena z rozpočtu obce. Ještě nemáme
vyúčtování, odečet stavu elektroměru proběhne v nejbližších dnech. Vždycky celou spotřebu,
včetně platby za jistič (měsíční paušál) a ostatní položky vyúčtování platili dobrovolní hasiči.
Vzhledem k tomu, že za celý rok 2021 byly na hřišti dvě kulturní akce a hasiči se na hřišti
scházeli pouze pár dnů přes léto, bude spotřeba minimální. Na hřišti máme silný jistič, o který
požádala obec hlavně z důvodu oslav Dosídlení obce, kdy je na hřišti kapela (stejně jako
letos), která má velký odběr a původní jistič byl slabý. Vyúčtování elektřiny za minulé
zúčtovací období tj. 12/2019 – 12/2020 bylo ve výši 3 974,02 Kč, z toho byla spotřeba a
distribuce elektřiny 2 544,88 Kč.
Hasiči dokončili úklid remízku v uličce okolo pozemku p.č. 1618. Udělali svépomocí
rekultivaci pozemku v dolní části Býkova, podél Černého potoku. Opět jako každoročně se
podíleli na přípravě všech akcí pořádaných obcí. Pokáceli, převezli a postavili vánoční strom
před budovou obecního úřadu atd. Ještě budeme potřebovat pomoc při opravě kanalizace
v uličce naproti autobusové zastávky Býkov Jednota atd.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 14:

ZO schvaluje uhradit spotřebu elektřiny na hřišti v Býkově včetně všech položek vyúčtování
za období 12/2020 – 12/2021 z rozpočtu obce.
Hlasování:

pro – 6 proti – 0

zdržel se – 0

usnesení bylo schváleno

15. Nejbližší kulturní akce – Vánoční koncert
ZO projednalo přípravy nejbližší kulturní akce Vánoční koncert plánovanou na 27.12.2021.
S ohledem na vývoj současné epidemiologické situace na území ČR je počet osob na
hromadných akcích omezen. Vánočního koncertu se každoročně účastní okolo 20 – 30 osob.
Omezíme vzdálenosti mezi účastníky a budeme v respirátorech.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 15:

ZO bere na vědomí přípravu a organizaci nejbližší plánované kulturní akce Vánoční koncert,
s ohledem na vývoj současné epidemiologické situace na území ČR.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

16. Různé + diskuze
16.1 Termín lednové schůze
ZO projednalo termín konání zasedání ZO v lednu 2022. Ostatní termíny zasedání ZO v roce
2022 budou stanoveny na prvním zasedání ZO v roce 2022.
Návrh usnesení č. 31, bod č. 16.1:

ZO stanovuje termín příštího zasedání ZO na středu 12.1.2022.
Hlasování:

pro – 6,

proti – 0,

zdržel se – 0,

usnesení bylo schváleno

Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů.
Zasedání ukončeno:

v 19:53hodin
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V Býkově-Láryšově, dne 13. 12. 2021, zapsala Marcela Nytrová

Ověřovatelé zápisu:

Čestmír Petřík

.............……...……………...

Ing. Václav Prusek

......………..……....…………

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

Zveřejněno OD : 15.12.2021
Zveřejněno DO :
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