Z á p i s ze 14. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 12.11.2020
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
7 členů zastupitelstva obce,
4 občané obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.00 hodin.
Mimořádná opatření související s Usnesením vlády č. 957 ze dne 30.9.2020 byla dodržena.
V 17.00 hodin starostka obce Bc. Eva Tořová konstatovala, že je splněna podmínka dle ustanovení
§ 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - je přítomná nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva obce (7 členů) z celkového počtu členů zastupitelstva obce -7, a zasedání zahájila
a řídila. Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/14

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Mgr. Robert Lang. /7 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/14

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Petr Lukeš a p. Jaroslav Kubala.

/7 - 0 - 0/

3. Program
3/14 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o: Žádost o dotaci na provoz Záchranné
stanice a Domu přírody Poodří, Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce
2021, Žádost o proplacení dotace z grantového programu obce.
/7 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce: --Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
Předcházející ZO se konalo dne 10.09.2020.
Z důvodu opětovného vyhlášení nouzového stavu, jsou upraveny úřední hodiny na obci, pracujeme
v omezeném režimu - střídaní zaměstnanců a práce na „Home Office. Tedy tak, aby docházelo k co
nejmenším kontaktům a zároveň bylo v souladu se zákonem. Pravidelně nebo dle potřeby
provádíme dezinfekci vnitřních prostor budovy, automobilů, zejména při rozvozu obědů, využíváme
ozoner v budově OÚ, ve škole, KD a zdravotním středisku. Naší snahou je, abychom zajistili veškeré
běžné fungování a služby pro občany při dodržování nařízených opatření.
Ke zpřísnění opatření ze strany státu došlo v den tisku našeho zpravodaje, takže některé zveřejněné
informace, byly v době doručení zpravodaje do domácností již neaktuální. Aktuální informace nadále
rozesíláme téměř okamžitě prostřednictvím mobilního rozhlasu a uveřejňujeme na webových
stránkách obce.
Škola je zavřena, výuka probíhá distančně, obědy ve školní jídelně se vaří pro cizí strávníky a
důchodce od listopadu, rovněž byla dána možnost odebírat obědy i pro žáky. Rozvoz obědů funguje.
Za podstatné považujeme postupné otevírání škol.
Ředitelka ZŠ doplnila starostku, že ohledně výuky v naší malotřídní škole bude v pátek zjišťovat, zda
do školy ve středu 18.11.2020 můžou nastoupit jen žáci prvních a druhých tříd nebo všichni žáci.
Vzhledem k situaci jsou zrušeny všechny, vnitřní i venkovní, kulturní a sportovní akce do konce roku.
Za ohroženou považujeme také plesovou sezónu v začátku roku 2021.
Byla nám předána studie k PD pro řešení zálivu autobusové zastávky Most ve směru na Jamník.
Bowling – všechny práce ukončeny, bohužel hned na to, byl provoz ukončen z důvodu opatření vlády
a vyhlášení nouzového stavu. Objednány byly nové zadní dveře včetně zárubní. Bude hotovo do
konce roku.
VPP – ukončení práce k 31.10.2020.
Zimní údržba – stejní dodavatelé, stejný rozsah jako v minulých létech.
Kalendář na rok 2021 fotografie předány do tisku, bude pouze stolní, týdenní.

Opravují se účelové komunikace: na Lojkaščance kolem Lišků – oprava provedena; na Jankuli I/56
mezi chatami od I/56 k Mylkům - oprava bude zahájena a z parkoviště na Gruni přes Janikulu na
Školeny – oprava byla zahájena. Z menších oprav byla provedena oprava prolomené dešťové vpusti
za budovou OÚ, oprava popraskaného povrch MK přes Samčanku je přesunuta na příští rok.
Hasiči – velitel Jednotky SDH informoval o prováděných zásazích a službách.
Starostka doplnila informaci o jednání zástupců obcí Staré Hamry, Ostravice a Bílé se zástupcem
Povodí Odry ohledně společného zájmu zamezení kamionové dopravy nad přehradní nádrží. Zároveň
informovala, že v letošní zimě bude zimní údržba estakády prováděna solením.

4. Dílčí přezkum hospodaření obce v r. 2020
4/14 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2020, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
5/14 ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
6. Rozpočtové opatření č. 7/2020
6/14 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
p. Lukeš se zeptal, jak došlo k poškození optického kabelu
starostka – rozklovali ho ptáci
p. Lukeš – jak se tomu dá zabránit
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – oprava vodovodního řadu
7/14 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve věci „Staré Hamry – oprava vodovodního
řadu-havarijní stav“ uzavřený mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a RV Styl s.r.o. se
sídlem Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 26821486, DIČ: CZ26821486,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Radimem Veličkou, předmětem dodatku je cena díla –
vícepráce ve výši 188 690,- Kč bez DPH, které spočívají ve větší délce provedených prací – po
zaměření se jedná o 100,46 m, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
8. Dodatek č.2 k Nájemní smlouvě - bowling
8/14 ZO schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11.2019 uzavřený mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a OlsLeTim s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15 Staré
Hamry, IČO: 08598657, zastoupenou jednatelkou společnosti Lenkou Timkovou, předmětem
dodatku je změna výše nájmu – roční nájemné v roční výši 2000,-- Kč + zákonná sazba DPH, nájem
za užívání bowlingových drah vč. vybavení částka v měsíční výši 6.500,- Kč + zákonná sazba DPH
včetně vymezení běžné údržby a oprav, za které je zodpovědný nájemce, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
9/14 ZO schvaluje odpuštění splátek za užívání bowlingových drah v měsíční výši 6 500,- Kč +
zákonná sazba DPH za období od 2.10.2020 do obnovení provozu v souvislosti s ukončením
nouzového stavu.
/7 - 0 - 0/
Bc. Klepáč doporučil upravit v příloze dodatku nájemní smlouvy věcné vymezení oprav dle
skutečnosti

9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou monografii obcí Bílá,
Ostravice a Staré Hamry
10/14 ZO schvaluje Dodatek č. 3 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.
/6 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
Bc. Klepáč – mají zpoždění přinejmenším rok, bude se to nějak penalizovat, za dodatek, posunutí
termínu bude hlasovat pouze v případě, že už je to konečný termín
Starostka – důvody jsou uvedeny v materiálech, není co penalizovat, aby kniha mohla vyjít, musí být
zpracovány texty, a to kvalitně, projednávala jsem nový termín s vedoucím kolektivu autoru s tím,
aby se to již neopakovalo
p. Kubala – obci nevznikla žádná ztráta, obec není poškozena majetkově ani finančně
10. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Senior Taxi
11/14 ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Středisku sociálních služeb města
Frýdlant nad Ostravicí ke krytí nákladů spojených s provozováním služby Senior Taxi v roce 2021 ve
výši 93 267,- Kč; schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Padlých hrdinů 312,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, zastoupenou Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/4 – 0 - 3/ zdrželi se: Bc. Klepáč, p. Lukeš, p. Janečka
Bc. Klepáč – kolik bylo v letošním roce jízd
Starotska – celkem 30, seznámila přítomné s přehledem počtu jízd za jednotlivé měsíce
p. Kubala - kolik jízd přibylo
místostarosta – v loňském roce bylo celkem 15 jízd, není to objektivní srovnání, v důsledku
coronaviru se po 3 měsíce nejezdilo na jaře, a teď také není služba poskytována
p. Lukeš – celkově je ten projekt hodně špatně postaven jen 10 % výnosu, mělo by být alespoň 40%
místostarosta – je to sociální služba
starostka – to jsme tady již řešili, hodně peněz, ale jedná se o službu, službu sociální a obec nepřispívá
na žádné pobyty v domovech a podobně
Mgr. Lang – je to také o vzdálenosti – dojezdech
p. Lukeš – Ostravice má taxislužbu
p. Kubala – nevím, jak by taxislužba fungovala bez paušálu a příspěvku z obce
p. Lukeš – kdybychom seniorům propláceli jízdné taxíkem, vyšlo by nás to stejně, možná levněji
starostka – to není totéž, důležitá je jistota a kvalita služeb pro obec i pro občany, kteří ji využívají,
funguje to na velmi dobré úrovni, všechny obavy z toho, jak to bude či nebude funkční opadly
p. Lukeš – 3 jízdy do měsíce to je málo
Bc. Klepáč – určitě podporuji služby pro seniory, ale navrhoval jsem službu poskytovat obecním
autem, k úrovni služeb, někdo čekal na auto po ošetření hodinu
Místostarosta – jaké 3 jízdy měsíčně, těch 30 jízd není za 10 měsíců, ale za 6 měsíců, a dá se
předpokládat, že pokud by nebyly služby z důvodu nouzového stavu zrušeny, bylo by využitá vyšší.
11. Studie proveditelnosti odkanalizování – Staré Hamry
12/14 ZO schvaluje zadání zpracování „Studie proveditelnosti odkanalizování – Staré Hamry“;
zpracovatele studie: Ing. Martin Jaroš – Vodohospodářské služby se sídlem Ve Dvoře 145, 742 85
Vřesina, IČ: 11180528, v ceně celkem včetně DPH: 211 750,- Kč.
/7 - 0 - 0/
P. Lukeš – už se jednalo s SMVaKem ohledně kapacity čističky?
Starostka – ano, máme vyjádření, kapacitně je čistička dostačující

Bc. Klepáč – co vše studie obnáší, není zbytečná?
Starostka – co obnáší je uvedeno v materiálech, zejména pod č. 7, je to příprava na PD a v případě
žádosti o dotaci na realizaci můžou být výdaje na zpracování studie proveditelnosti uznatelným
nákladem, záleží na dotačním programu, od r. 2021 jsou nové programy, podmínky se můžou lišit
Mgr. Lang – pokud se jedná o obecní pozemek neměl by být problém, jak se to bude řešit na
pozemcích soukromých
Starostka – vlastnictví studie neřešení, ale studie proveditelnosti bude podkladem pro jednání, bude
např. zaměřená trasa, dáno umístění, bude to konkrétní

12. Podání žádosti o dotaci na výstavbu workoutového hřiště a na realizaci projektu „Stavební
úpravy objektu občanského vybavení č.p. 281, Staré Hamry, parc. č. st. 318, k.ú. Ostravice „
13/14 ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR na výstavbu workoutového hřiště.
/7 - 0 - 0/
14/14 ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova z MSK 2021 na výstavbu workoutového hřiště.
/7 - 0 - 0/
15/14 ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu MF na realizaci projektu
„Stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 281, Staré Hamry, parc. č. st. 318, k.ú.
Ostravice 2.
/7 - 0 - 0/
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 za užívání veřejného prostranství
16/14 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 za užívání veřejného prostranství, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 – 0 – 1/ zdržel se: p. Lukeš
14. Grantový program obce Staré Hamry na rok 2021
17/14 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2021 ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 – 0 – 1/ zdržel se: p. Lukeš
Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Žádost o finanční podporu pro Mobilní hospic Andělé Stromu života p.s. na rok 2021
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Slezská diakonie
Ceník pronájmu objektu kulturního domu - objekt čp. 306 na pozemku parc. č. 2777
Přihlášení pohledávky oprávněného – obce Staré Hamry
Darovací smlouva na r. 2021 – MUDr. Sýkorová
Žádost o finanční podporu pro Mobilní hospic Andělé Stromu života p.s. na rok 2021
18/14 ZO projednalo žádost o finanční podporu pro Mobilní hospic Andělé Stromu života p.s. na
rok 2021 a schvaluje finanční dar mobilnímu hospici Andělé Stromu života na rok 2021 na provoz
služeb mobilního hospice ve výši 5 000,- Kč na rok 2021. Schválené finanční prostředky budou
zaslány na účet žadatele v r. 2021 po podpisu smlouvy.
/7 - 0 - 0/
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Slezská diakonie
19/14 ZO projednalo žádost Slezské diakonie- SAREPTA Komorní Lhotka Domov pro seniory, a
neschvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce – v zařízení není umístěn žádný občan obce.
/7 - 0 - 0/
Ceník pronájmu objektu kulturního domu - objekt čp. 306 na pozemku parc. č. 2777
20/14 ZO schvaluje Ceník pronájmu objektu kulturního domu - objekt čp. 306 na pozemku parc. č.
2777 s platností od 1.1.2021.
/7 - 0 - 0/

Přihlášení pohledávky oprávněného – obce Staré Hamry
21/14 ZO bere na vědomí přihlášení pohledávky oprávněného (obce Staré Hamry) do dědického
řízení po zemřelé Naděždě Hrnčířové.
/7 - 0 - 0/
Darovací smlouva na r. 2021 – MUDr. Sýkorová
22/14 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací
praktického lékaře – MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ:
29459737, zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok 2021
příjemci dar ve výši 75 000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných služeb a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
Ostatní:
Termíny, kdy nebudou probíhat svatební obřady
23/14 ZO schvaluje dny: 2.1.2021, 3.4.2021, 1.5.2021, 8.5.2021, 3.7.2021, 10.7.2021, 28.8.2021,
31.12.2021 a dny státem uznávaných svátků, kdy nebudou probíhat svatební obřady v matričních
obvodech Obce Staré Hamry a Bílá.
/7 - 0 - 0/
Dohody o provedení práce členů ZO
24/14 ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a panem
Jaroslavem Kubalou, člen zastupitelstva obce:
1. za výkon funkce Velitele výjezdové jednotky SDH Staré Hamry
2. za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy),
a dále schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ing. Rudolfem Frantou,
členem zastupitelstva obce, a to za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy);
usnesení č. 8/21 a 9/21 ze dne 28.2.2017 o výši odměn zůstávají v platnosti.
/7 - 0 - 0/
Zápis z KV
25/14 ZO bere na vědomí Zápis kontrolního výboru konaného dne 05.10.2020.

/7 - 0 - 0/

Místostarosta vysvětlil záložku veřejné zakázky na webu – aktuálně vypsané výzvy jsou zadávány
pouze po dobu od vyhlášení po termín podání nabídky, pak se záznam přesouvá do archívu, veřejné
zakázky, respektive investiční akce obec zveřejňuje 1x ročně, vždy za uplynulý kalendářní rok
Starostka – není to povinnost, ale je to ucelený přehled za předchozí rok, o aktuálním dění pravidelně
informujeme ve zpravodaji
Žádost o dotaci na provoz Záchranné stanice a Domu přírody Poodří
26/14 ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz ochránců přírody ZO
Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří.
/7 - 0 - 0/
Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2021
27/14 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2021
uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných knihovnických služeb
obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok 2021 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o

poskytování knihovnických a informačních služeb na rok 2021 ve výši 72.000,- Kč, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
Žádosti o proplacení dotace z grantového programu obce
28/14 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na výměnu zdrojů tepla v domácnostech v souladu
s pravidly schváleného Grantového programu obce Staré Hamry pro žadatele-občany obce
uvedené v příloze č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s žadateli
uvedenými v příloze č. 1 přijatého usnesení.
/5 – 0 – 2/ zdrželi se: Bc. Tořová, p. Lukeš
Před hlasováním oznámila starostka střet zájmů.
Diskuse
p. Lukeš – informoval o záměru p. Greguše o zakoupení auta, zvažuje požádat obec o příspěvek
Na závěr vystoupil pan Radim Jančura, majitel nemovitosti č.p. 57, který představil záměr podnikatelů
a chatařů z Gruně provozovat lyžařský vlek u stanice HS.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Závěrem starostka poděkovala všem za účast.

Ve Starých Hamrech 13.11.2020

…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka

…………………………………………….
Petr Lukeš – ověřovatel zápisu

…………………………………………….
Jaroslav Kubala - ověřovatel zápisu

