Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 22.04.2020
1/11 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan Klepáč.
2/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslav Kubala a Petr Janečka.
3/11 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body:
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 2020/2021
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, podání žádosti o dotaci a souhlas s dofinancováním
4/11 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou
mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na realizaci projektu „Stavební
obnova povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry“, maximální výše dotace 37,54 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve výši 400 000,- Kč, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/11 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi:
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a
Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc.
Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora návrhu
řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ na realizaci projektu „Studie zajištění
likvidace odpadních vod v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 v obci Staré Hamry“, maximální výše
dotace 74,89 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve
výši 193.000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
6/11 ZO schvaluje výběr dodavatele zakázky „Dodávka bowlingových drah“ firmu JaR DIGITAL group
s.r.o. se sídlem Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov, cena zakázky 832 538,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
7/11 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Oprava povrchu MK2c na par. č. 4300/2, 3064/5 a
4300/8“ v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry firmu KONSTRUKTIAL s.r.o. se sídlem Ostravice 187,
739 14 Ostravice, IČ: 25399063, v ceně celkem 648 386,87 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/11 ZO schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
PPORADENSTVÍ P+P s.r.o se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 01892568, DIČ: CZ01892568,
zastoupenou jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, ve věci přípravy a zajištění průběhu
výběrového řízení pro výběr dodavatele na akci „Oprava povrchu MK2c na par. č. 4300/2, 3064/5 a
4300/8“, v ceně 8 000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem,
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
9/11 ZO schvaluje zařazení území obce do působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. na období
2021 – 2027.
10/11 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou
monografii obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry uzavřený mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, Obcí Bílá se sídlem Bílá
151, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00577669 zastoupenou starostou obce Ing. Tomášem Kubačákem, Obcí
Ostravice se sídlem Ostravice 577, 739 14, IČ: 0297046 zastoupenou starostkou obce Mgr. Pavlínou
Stankayovou a autorským kolektivem zastoupeným PhDr. Davidem Pindurem, Ph.D ve věci změny
termínů uvedených v čl. IV. Předmětné smlouvy, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/11 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi
Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc.

Evou Tořovou (oprávněný z věcného břemene) a Anna Mylkovou, r.č. 666220/0809 bytem Staré
Hamry čp. 226, 739 15 Staré Hamry (povinná č. 1 z věcného břemene) a Mgr. Markétou Lukešovou,
r.č. 776010/4979 bytem Staré Hamry čp. 196, 739 15 Staré Hamry (povinná č. 2 z věcného břemene),
kterou se zřizují „služebné nemovitosti“ na pozemcích parc. č. 2913, 2920/1 a 2917 v k.ú. Ostravice 2
pro zřízení, vedení, užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě – elektro přípojky - vedení pro
úpravnu vody obecního vodovodu. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a jako úplatné, a to
za sjednanou úplatu ve výši 10 000,- Kč bez DPH celkem pro oba spoluvlastníky předmětných
pozemků.
12/11 ZO schvaluje Nařízení č. 1/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/11 ZO bere na vědomí Výpověď dohody o pravidlech ukládání odpadů ve sběrném dvoře ve
vlastnictví obce Ostravice občany obce Staré Hamry. Výpovědní lhůta končí 28.2.2021.
14/11 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, které měly
k 31.12.2019 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území obce
Staré Hamry, ve kterých je k 31.12.2019 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále
podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2019 na území obce Staré
Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti nacházející se v obci Staré Hamry,
pro rok 2020.
15/11 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení
16/11 ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů
pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 obecního vodovodu Staré Hamry; cena vodného zůstává
ve výši 15,- Kč/m3 včetně aktuální sazby DPH.
17/11 ZO projednalo žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek
IČ: 45235201 o finanční dar ve výši 25.000,- Kč na rok 2020, a žádost o finanční dotaci na zajištění
činnosti sociální služby ve výši 25.000,- Kč na rok 2020 a rozhodlo takto: ZO schvaluje finanční
dotace Charitě Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201 pro rok
2020 v celkové výši 35 000,- Kč, přičemž finanční dotace pro Poradenské centrum schvaluje ve výši 10
000,- Kč a na zajištění činnosti sociální služby schvaluje finanční dotaci ve výši 25 000,- Kč.
Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
18/11 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR, územní organizace 1101
739 15 Frýdlant n/O., a finanční příspěvek neschvaluje.
19/11 ZO bere na vědomí Vyjádření (obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice) k záměrům ŘSD ČR zařadit
komunikaci č. I/56 v úseku Frýdek – Místek exit 52 až Bílá – Hlavatá v km. 91,9 (křížení se silnicí č.
I/35) na seznam silnic I. třídy, jejichž použití podléhá mýtnému, ze dne 12.2.2020, ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
20/11 ZO bere na vědomí písemné vyjádření místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu, a
ministra dopravy Karla Havlíčka ze dne 28.2.2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
21/11 ZO bere na vědomí Stížnost (obcí Staré Hamry, Bílá, Ostravice a dalších podnikatelských
subjektů) na realizaci zimní údržby silnice I/56 v úseku Ostravice – Staré Hamry – Bílá, Hlavatá
(napojení na I/35) zaslanou dne 6.2.2020 generálnímu řediteli ŘSD ČR, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
22/11 ZO bere na vědomí podání Žádosti o přímý, bezúplatný, převod pozemku pozemková parcela
3184/3 v k.ú. Staré Hamry 1 do vlastnictví obce Staré Hamry a odpověď ÚZSVM, Územního pracoviště
Ostrava, Odboru odloučeného pracoviště Frýdek – Místek se sídlem Komenského 447, 738 01 Frýdek
– Místek ze dne 27.2.2020, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
23/11 ZO bere na vědomí zadání zhotovení „Studie umístění BUS zastávek a úpravy organizace
hromadné dopravy v obci Staré Hamry lokalita Most“ firmě RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská 83/24,
Ostrava – Vítkovice, v ceně 62 920,- Kč, termín zhotovení 30.6.2020.
24/11 ZO schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 2020/2021
25/11 ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022
uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ ESCO, a.s. se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00, IČ:
03592880, DIČ: CZ03592880 zastoupenou Markétou Šebestovou, obchodní konzultantkou, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého opatření.
26/11 ZO schvaluje pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Staré Hamry, souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro

jednotky sboru dobrovolných hasičů vypsaného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS
ČR, a souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.

Ve Starých Hamrech 23.04. 2020
Bc. Eva Tořová, starostka

Jaroslav Kubala- ověřovatel zápisu

Petr Janečka – ověřovatel zápisu

