Usnesení
z 17. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 29.03.2021
1/17 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Janečka a Mgr. Robert Lang.
2/17 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Jan Klepáč a Petr Lukeš.
3/17 ZO schvaluje předložený program doplněný o bod: Darovací smlouva – zdravotnický batoh od
MSK pro Jednotku SDH Staré Hamry.
4/17 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/17 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/17 ZO schvaluje investiční záměr projektu „Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského
vybavení č.p. 281“ ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ČR z Programu 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské
vybavenosti, a spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
7/17 ZO schvaluje investiční záměr projektu „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ “ ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR z Programu
29822 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, a
spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
8/17 ZO schvaluje zahájení výběrové řízení na dodavatele projektu „Staré Hamry – Stavební úpravy
objektu občanského vybavení č.p. 281“ a pověřuje starostku obce k zahájení výběrového řízení s tím,
že ve smlouvě bude odkládací a rozvazovací podmínka (tzn. zahájení řízení bude podmíněno získáním
dotace; v případě nezískání dotace bude možné smlouvu zrušit).
9/17 ZO schvaluje zahájení výběrové řízení na dodavatele projektu „Staré Hamry –– rekonstrukce
sociálního zázemí ZŠ“ a pověřuje starostku obce k zahájení výběrového řízení s tím, že ve smlouvě
bude odkládací a rozvazovací podmínka (tzn. zahájení řízení bude podmíněno získáním dotace;
v případě nezískání dotace bude možné smlouvu zrušit).
10/17 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na výběr dodavatele projektů „Staré Hamry – Stavební úpravy
objektu občanského vybavení č.p. 281“ uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
PORADENSTVÍ P+P s.r.o. se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 0189568, DIČ: CZ01892568
zastoupená jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je příprava a
zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele uvedených projektů v termínu do 4 měsíců
od zahájení realizace plnění na základě pokynů příkazce, cena: 30 000,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/17 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na výběr dodavatele projektů „Staré Hamry – rekonstrukce
sociálního zázemí ZŠ“ uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PORADENSTVÍ P+P
s.r.o. se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 0189568, DIČ: CZ01892568 zastoupená
jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je příprava a zajištění
průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele uvedených projektů v termínu do 30.6.2021, cena:
8 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
12/17 ZO bere na vědomí podání výpovědi Smlouvy o umístění telekomunikační technologie č.
20060105-N, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/17 ZO bere na vědomí Smlouvu o nájmu bytu – vzorovou smlouvu, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení
14/17 ZO bere na vědomí Žádost o prodloužení termínu konečného vyúčtování dotace z programu
na přípravu projektové dokumentace 2019 název projektu: „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré
Hamry“ ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/17 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje evidenční číslo 04163/2018/RRC ze dne 26.8.2019, předmětem dodatku je prodloužení doby
realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ v rámci programu „Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ uzavřený mezi Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava , IČ: 70890696, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou

Tořovou, a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
16/17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2021 Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace „Umístění BUS
zastávek a úpravy organizace hromadné dopravy Staré Hamry – Most“ (řešení „točny“ autobusů,
autobusové zastávky a chodníku v lokalitě Staré Hamry – Most).
17/17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu cykloturistiky v MSK pro r.
2021+ na pořízení doprovodné infrastruktury cyklotras vedoucí přes území obce Staré Hamry na k.ú.
Staré Hamry 1 a Ostravice 2 (servisní místa pro kola, dobíjecí stanice pro elektrokola, stojany na kola,
mapové stojany apod.).
18/17 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na výběr dodavatele na akci „Sběrné místo v obci Staré Hamry“
uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PORADENSTVÍ P+P s.r.o. se sídlem
Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 0189568, DIČ: CZ01892568 zastoupená jednatelkou společnosti
Mgr. Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je příprava a zajištění průběhu výběrového řízení
pro výběr dodavatele na akci „Sběrné místo v obci Staré Hamry“ v termínu do 30.4.2021, cena:
8 000,- Kč bez DPH, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
19/17 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Sběrné místo v obci Staré Hamry“ firmu Lesteka
Beskydy s.r.o. se sídlem Bílá 156, 739 15 Staré Hamry, cenu stavby celkem 596 300,- Kč bez DPH, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
20/17 ZO schvaluje podání Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z projektu Pořízení nebo rekonstrukce automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH
Staré Hamry, požadovaná výše dotace je 1 250 000,- Kč.
21/17 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
22/17 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, místnosti po kadeřnictví, ve II. nadzemním
podlaží v domě č.p. 283 (budova OÚ) o velikosti 15,4 m2 + část (2,6 m2) společných prostor., na parc.
č. 2549 v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry, lokalita Samčanka, zapsané v katastru nemovitosti na
LV č. 1 Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek – Místek, na
dobu neurčitou od 01.04.2021 za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru a cenu nájmu ve
výši 3 600,- Kč/rok + úhrada skutečných nákladů za topení, stočné, vodné, a el. energie, a pověřuje
starostku obce k sepsání nájemní smlouvy s Daliborem Liškou, Staré Hamry 31, 739 15 Staré Hamry,
IČ: 45221855, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
23/17 ZO schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy uzavřenou mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Obci Bílá se sídlem Bílá 151, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00577669,
DIČ: CZ00577669, zastoupenou starostou obce Ing. Tomášem Kubačákem a TKR Jašek s.r.o.
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 17193 se sídlem
Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, IČ: 25385780, DIČ: CZ25385780, zastoupenou
jednatelem společnosti Ing. Bronislavem Jaškem, předmětem této dohody je ukončení Smlouvy-1 a
uzavření Smlouvy -2, s tím, že veškerá práva a povinnosti včetně obsahové podstaty týkající se cen a
výkonu pravidelně dodávaných služeb budou zachovány; a pověřuje starostku obce k podpisu
dohody ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
24/17 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací včetně příloh č. 1, 2 a
3 uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a TKR Jašek s.r.o. zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 17193 se sídlem Rožnov pod
Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, IČ: 25385780, DIČ: CZ25385780, zastoupenou jednatelem
společnosti Ing. Bronislavem Jaškem, předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat
uživateli služby elektronických komunikací, jejichž přesná specifikace zejména název, cena, kód
služby, adresa místa poskytnutí služby a další parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy
„Specifikace služeb“; smlouva se uzavírá s platností od 1.4.2021; a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

25/17 ZO schvaluje výpůjčku části pozemku o velikosti 1 m2 na parc.č. 3064/14 v k.ú. Ostravice 2
v obci Staré Hamry, lokalita Samčanka zapsané v katastru nemovitosti na LV č. 1 Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek – Místek a to bezúplatně za účelem umístění
Z-BOXU na dobu trvání smlouvy pro umístění Z-BOXU ; a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy
pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306,
zastoupená na základě plné moci Petrem Wenigem, předmětem smlouvy je přenechání
bezúplatného užívání plochy o výměře 1 m2 po dobu trvání umístění, provozu, servisu a případně
obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb (Z-BOX) ve znění přílohy
č. 1 přijatého usnesení.
26/17 ZO schvaluje ekologickou likvidaci nákladního automobilu AVIA A 31.K (valník) rz. FMA -96-45,
rok výroby 1988, první majitel, podle záznamů držitele ujeto 101 801 km, TP platná do 08.04.2021,
odhadní cena 11 600,- Kč (Znalecký posudek 461/2020 o stanovení ceny ojetého motorového vozidla
vyhotoven dne 09.12.2020), z důvodu nadbytečnosti (nevyužívání vozidla), stáří a ekonomické
náročnosti a pověřuje starostku obce k vyzvednutí SPZ z depozita, vyřízení pojištění vozidla na převoz
k ekologické likvidaci do Dobré, a to v termínu do 8.4.2021.
27/17 ZO projednalo žádost o finanční dar ZO Českého svazu včelařů Ostravice na úhradu nákladů
potřebných při léčbě včelích nákaz a schvaluje poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 6 000,Kč. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
28/17 ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost Ostravice, Ostravice č.p.
36, 739 14 první etapu obnovy poškozených částí kostela-statické zajištění průčelí, obnova schodiště
a oken v průčelí a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021 ve výši 100 000,- Kč.
Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
29/17 ZO projednalo žádost společnosti Emet gama s.r.o. se sídlem Ostrava, ul. 28. října 770/6, 702
00 Ostrava, IČ: 0029724 zastoupené jednatelem Michalem Polohou, majitel bývalé školy u kostela –
Staré Hamry č.p. 156, 739 15 Staré Hamry, o odkoupení pozemků parc. č. 2550/32 (výměra 165 m2) a
2550/ 118 (65 m2) oba v k. ú. Staré Hamry ve vlastnictví obce a neschvaluje odprodej předmětných
pozemků.
30/17 ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových přepisů
pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 obecního vodovodu Staré Hamry ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení; cena vodného zůstává pro odběratele vody z obecního vodovodu od 1.1.2021 tak,
jak byla stanovena usnesením č. 14/15 ze dne 10.12.2020, tj. 20,- Kč/m3 včetně aktuální sazby DPH.
31/17 ZO bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j. 25 EXE 559/2013-43 ze dne 25.
ledna 2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, kterým soud rozhodl o zaslaném stanovisku
obce-Sdělení oprávněného, tj. Obce Staré Hamry, Vyjádření k návrhu zastavení zaslané
jmenovanému soudnímu exekutorovi dne 25.11.2020. Z odůvodnění usnesení soudu vyplývá, že
povinná zemřela, neměla žádný majetek, exekuce nadále nemůže fakticky ani právně pokračovat vůči
jiné osobě povinného, a dále, obec nenese žádné náklady exekučního řízení, náklady jsou hrazeny
z dosavadního výtěžku exekuce, a zbývající pohledávku může obec odepsat jako nevymahatelnou.
32/17 ZO bere na vědomí Oznámení o skončení exekuce č.j. 142 EX 02468/13-452, které vydal dne
15.03.2021 Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M, soudní exekutor, Exekutorský úřad Frýdek – Místek se sídlem
Farní 19, 738 01 Frýdek - Místek v právní věci oprávněného Obce Staré Hamry, Staré Hamry 283, 739
15 Staré Hamry proti povinné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
, kde oznámil, že účinky ve věci vydaných exekučních příkazů pomíjejí, když exekuce byla skončena
zastavením (§ 47 odst. 7 ex. řádu).
33/17 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, které měly
k 31.12.2020 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území obce
Staré Hamry, ve kterých je k 31.12.2020 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále
podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2020 na území obce Staré
Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti nacházející se v obci Staré Hamry,
pro rok 2021.
34/17 ZO bere na vědomí Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZO Staré Hamry konaného dne
08.02.2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

35/17 ZO bere na vědomí zjištěné informace a z důvodu již neaktuální žádosti podané
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na knihu „Historie dřevorubectví v Beskydech po současnost a jeho
úspěchy“ nebylo o finančním příspěvku jednáno.
36/17 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje IČ: 70890692, DIČ:
CZ0890692 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem daru je zdravotnický batoh určený pro
Jednotku SDH Staré Hamry v ceně 43 635,79 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

Bc. Eva Tořová, starostka

Bc. Jan Klepáč - ověřovatel zápisu

Petr Lukeš - ověřovatel zápisu

