Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 29.03.2021
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
6 členů zastupitelstva obce,
11 občané obce + veřejnost
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.00 hodin. Zastupitelstvo probíhalo za dodržení
všech platných aktuálních mimořádných opatření vlády a MZ.
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 (6 členů) z celkového počtu členů zastupitelstva obce -7, a zasedání zahájila
a řídila. Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Ze zasedání se nezúčastnil p. Jaroslav Kubala.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/17

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Janečka a Mgr. Robert Lang. /6 - 0 – 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/17

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Jan Klepáč a Petr Lukeš.

/6 - 0 – 0/

3. Program
3/17 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o bod: Darovací smlouva – zdravotnický
batoh od MSK pro Jednotku SDH.
/6 - 0 – 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce:
11/16 ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Stanislava Migdala na knihu „Historie dřevorubectví
v Beskydech po současnost a jeho úspěchy“, ZO doporučuje zjistit od žadatele více informací
k připravované knize a až poté rozhodnout o případném finančním příspěvku. – bylo zařazeno na
program 17. zasedání.
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.12.2020.
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pracujeme v souladu se zákonem stále v omezeném režimu.
Dodržována jsou všechna hygienická a bezpečnostní opatření. Zaměstnanci obce jsou pravidelně
testováni.
Naše škola se připojila k petici malotřídních škol – smyslem petice bylo, aby v malotřídních školách
byla prezenční výuka umožněná všem žákům 1 stupně ZŠ. Než došlo MŠMT k rozhodnutí, byli na
distanční výuku přesunuti opět všichni žáci ZŠ.
Sčítání lidu 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27.3.2021 – více informací je na webu obce. Úkolem obce
v letošním sčítání bylo zajistit informovanost obyvatel obce.
Chodník u I/56 – chybí nám souhlasy 3 vlastníků dotčených pozemků – 2 z důvodu nedořešení
majetkových vztahů a 1 z důvodu přepracování PD, z tohoto důvodu jsme požádali poskytovatele
dotace o prodloužení termínu vyúčtování. Naší žádosti bylo vyhověno.
Informace k dotacím a projektům:
Žádost o dotaci na pořízení nové CAS byla úspěšná. Probíhá otevřeně nadlimitní výběrové řízení na
dodavatele. Lhůta pro příjem nabídek je stanovena do 9.4.2021. Dodání vozidla je ve smlouvě
stanoveno na nejpozději 8 měsíců od podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Je otázkou, zda
platba a následné vyúčtování dotace proběhne v roce letošním či až v roce příštím. Zároveň bude
podána žádost o individuální dotaci z MSK na pořízení nové CASky. Dotace z MV činí 2,5 mil. Kč,
dotace z MSK 1,25 mil. Kč.
Podána byla žádost o dotaci na výstavbu workoutového hřiště – vyhodnocení žádostí ze strany
ministerstva lze předpokládat v měsících květen/červen 2021.
Naše žádost o dotaci z MSK na modernizaci hasičské zbrojnice (výměna elektřiny + nová kuchyňky)
byla zařazena mezi náhradní projekty.

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu el rozvodů a rozvaděčů je doporučeno tuto část projektu
realizovat. Předpokládaná finanční spoluúčast obce uváděna v žádosti o dotaci z MSK byla 271,- tis.
Kč. Předpokládané náklady na provedení uvedené části projektu činí cca 200,- tis. Kč.
Pokud bude obec úspěšným žadatelem o dotaci na všechny podané projekty (pořízení nové CAS,
workoutové hřiště, byty nad ZŠ, rekonstrukce sociálních zařízení ve škole, na zpracování PD), bude
zapotřebí nemalých finančních prostředků nejen na spoluúčast obce, ale také na předfinancování
realizace projektů. Oslovili jsme finančního poradce s žádostí o zpracování analýzy financování
projektů včetně predikce příjmů. Závěr analýzy zní: "Obec již několik let hospodaří se zůstatkem na
účtech kolem 15 mil. Kč, což obci umožní v dalších letech realizovat potřebné investiční akce, včetně
těch uvedených v textu výše. Obec si vyrovnaným hospodařením, v kombinaci s úspěšně získanými
investičními dotacemi, vytváří příznivé předpoklady pro svůj další rozvoj." Pro případ, že se nám akce
sejdou k financování v jednom časovém úseku, je možné řešit bankovním překlenovacím úvěrem.
Stav finančních prostředků na účtech ke dni 27.3.2021 je 15 057 736,73 Kč.
Odpadové hospodářství v r. 2021 Všem zastupitelům byl předán odkaz na webinář k novému zákonu
o odpadech. Stěžejní je informace, že množství vyprodukovaného odpadu se počítá na občana.
Nezapočítávají se chalupáři a chataři. K tématu se vrátíme při schvalování poplatků za odpady. Po
vybudování a zprovoznění sběrného místa se bude aktualizovat a schvalovat nová OZV o systému
nakládání s odpady v obci.
Stěžejním tématem tohoto období byl turistický ruch. Vnímáme velký nárůst „turistů“ v celých
Beskydech. V souvislosti s tím se řešila spousta problémů, zejména s dopravou a parkováním
automobilů. Od začátku letošního roku proběhlo několik online setkání starostů okolních obcí, ORP,
zástupci MAS, DM, Beskydhostu se zástupci MSK a PČR, kde jsme hledali společně řešení. U nás byl
problém zejména v lokalitě Gruň, na přístupové komunikaci, a dále parkování na točně autobusů na
Stýskalonkách. Částečné řešení problémů v této lokalitě očekáváme od nově instalovaného
informačního LED panelu na Stýskalonkách. Texty se průběžně dolaďují, ovládání je přes sms.
Dále je v řešení rozšíření OKDS na parkoviště na Samčance a na točnu autobusů na Stýskalonkách.
Návrh byl doporučen Policii ČR a podpořen MSK. V současné době je zaslána na Policii ČR žádost o
souhlas s umístěním 3 ks kamer (2x parkoviště Samčanka, 1x točna autobusů Stýskalonky), a zjišťují
se možnosti napojení na internet (na točně), a finanční náročnost.
Náklady na zimní údržbu za letošní zimu jsou prozatím v celkové výši 706.087,78 Kč (bez března).
Byla podána žádost na ÚP na dva zaměstnance na VPP na období květen až listopad 2021.
4. Rozpočtové opatření č. 10/2020
4/17 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/
5. Rozpočtové opatření č. 1/ 2021
5/17 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/
6. Investiční záměry a další materiály k dotacím a projektům
Investiční záměr projektu „Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 281“
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.
/6 - 0 – 0/
Investiční záměr projektu „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ“
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.
/6 - 0 – 0/

Bc. Klepáč – můžou s tím mít problémy firmy
Starostka – tento postup není neobvyklý
Výběrové řízení na dodavatele staveb
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). /6 - 0 – 0/
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).
/6 - 0 – 0/
Příkazní smlouvy na výběr dodavatele projektů „Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského
vybavení č.p. 281“ a „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ“
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.
/6 - 0 – 0/
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.
/6 - 0 – 0/
P. Lukeš – cena odměny se stanoví jak?
Starostka – souvisí s náročností zpracování, zakázka malého rozsahu je jednodušší než zjednodušené
podlimitní zadávací řízení
Výpověď smlouvy o umístění telekomunikační technologie č. 20060105-N
12/17 ZO bere na vědomí podání výpovědi Smlouvy o umístění telekomunikační technologie č.
20060105-N, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/
Vzorová nájemní smlouva na byty
13/17 ZO bere na vědomí Smlouvu o nájmu bytu – vzorovou smlouvu, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/
Bc. Klepáč – neměl by za to odpovídat právník?
Starostka právník návrh smlouvy zpracovával, do návrhu jsem zapracovány požadavky poskytovatele
dotace, u pronájmu nebytových prostor v zastupitelstvu schvalujeme konkrétní nájemní smlouvu

Žádost o prodloužení termínu konečného vyúčtování dotace z programu na přípravu PD 2019 – název
projektu: „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“
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.
/6 - 0 – 0/
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.
/6 - 0 – 0/

Podání žádosti o dotaci z programu na podporu přípravy PD 2021
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).
/6 - 0 – 0/

Podání žádosti o dotaci z programu na podporu cykloturistiky v MSK pro r. 2021+
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.).
/6 - 0 – 0/

Příkazní smlouva na výběr dodavatele na akci „Sběrné místo v obci Staré Hamry“ + výběr zhotovitele
18/17 ZO bere na vědomí 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.
/6 - 0 – 0/
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.
/6 - 0 – 0/
p. Lukeš – kolik bylo osloveno firem a kolik přišlo nabídek
starostka – osloveny byl 3 firmy, přišly 3 nabídky
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – individuální – CAS
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. /6 - 0 – 0/

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
21/17 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/
P. Lukeš – navrhoval upravit výši poplatku, zjišťoval poplatky v okolních vesnicích, Staré Hamry
vybírají nejméně, poplatek se dlouho neupravoval, navrhuje sjednotit s ostatními obcemi
Starostka – poplatky jsou různé od 12,- až do 30,- Kč, my máme nejnižší, ale je tady také otázka
vymahatelnosti, respektive přiznání a odvodů poplatků, dále nedoporučila měnit pravidla uprostřed
roku, navrhuje se domluvit na zvýšení poplatku s účinností od 1.1.2022.
Bc. Klepáč – budou více zatajovat, když bude 20,- Kč
Starostka – zvýšení poplatků není rozumné ani z důvodu epidemiologické situace a z toho plynoucího
zákazu ubytování
8. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ
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.
/6 - 0 – 0/
P. Lukeš – je pro pronajímanou místnost zřízen podružný elektroměr?
Starostka – ano a bude se účtovat podle jeho odečtu
9. Přístup k síti internet pro OKDS – změna poskytovatele
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.
/5- 0 – 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
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.
/5- 0 – 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
10. Umístění Z-BOXU
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.
/6 - 0 – 0/
11. Odprodej nákladního automobilu AVIA
26/17 ZO schvaluje ekologickou likvidaci nákladního automobilu AVIA A 31.K (valník) rz. FMA -9645, 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.
/6 - 0 – 0/
12. Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Žádost o poskytnutí finančního daru – ZO ČSV Ostravice
Žádost o finanční příspěvek-Římskokatolická farnost Ostravice
Žádost o odkup pozemku ve vlastnictví obce – Emet gama s.r.o.
Porovnání všech položek – kalkulace cen vodného
Zastavení exekuce – pozůstalost po NH
Finanční dar na údržbu nemovitosti pro rok 2021
Žádost o poskytnutí finančního daru – ZO ČSV Ostravice (6 000,- Kč)
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. /6 - 0 – 0/
Žádost o finanční příspěvek-Římskokatolická farnost Ostravice (100 000,- Kč)
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.
/6 - 0 – 0/
Žádost o odkup pozemku ve vlastnictví obce – Emet gama s.r.o.
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.
/5 -0- 1/ zdržel se: Mgr. Lang
Starostka – navrhuje neprodávat, pozemky hraničí s cestou ke kostelu a hřbitovu, jsou důležité pro
zimní údržbu, u cizích pozemků bývá problém s hrnutím sněhu a s větvemi stromů zasahujícími do
jízdního profilu vozovky, někdy se nedá domluvit jejich ořez
Bc. Klepáč kolik pozemků patří k budovám
Starostka – u bývalé školy se dá říci, že nic, jen pod stavbou
xxxxxxxxx – já bych nechal stromy, náletové dřeviny, odstranit, vyfrézovat, a zřídil bych tam parkovací
místa nejen pro své objekty, ale vůbec pro všechny návštěvníky tohoto prostoru
Ing. Franta – ano, obec má také problém s parkováním, prostor u cesty není na pozemcích obce, a
pokud prodáme, tak další případná místa k parkování, by zase byly na cizích pozemcích

Starostka – obec postupně opravuje komunikace ve vlastnictví obce, využili jsme toho, že
v posledních létech byly minimální náklady na zimní údržbu, na komunikaci ke kostelu se ještě
nedostalo, byly důležitější, a letos zřejmě také ne, z důvodů velkých výdajů za zimní údržbu, ale určitě
tuto lokalitu budeme řešit jako celek
xxxxxxxx – chci koupit ještě další pozemky od církve, nemají peníze
Porovnání všech položek – kalkulace cen vodného
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.
/6 - 0 – 0/
Zastavení exekuce – pozůstalost po NH
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.
/6 - 0 – 0/
32/17 ZO bere na vědomí Oznámení o skončení exekuce č.j. 142 EX 02468/13-452, které vydal dne
15.03.20321 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
kde oznámil, že účinky ve věci vydaných exekučních příkazů pomíjejí, když exekuce byla skončena
zastavením (§ 47 odst. 7 ex. řádu).
/6 - 0 – 0/
Finanční dar na údržbu nemovitosti pro rok 2021
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.
/6 - 0 – 0/
13.Ostatní
Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZO Staré Hamry
Žádost o finanční příspěvek Stanislava Migdala na knihu „Historie dřevorubectví v Beskydech po
současnost a jeho úspěchy“

Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZO Staré Hamry
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.
/6 - 0 – 0/
Žádost o finanční příspěvek Stanislava Migdala na knihu „Historie dřevorubectví v Beskydech po
současnost a jeho úspěchy“

35/17 ZO bere na vědomí zjištěné informace a z důvodu již neaktuální žádosti podané Stanislavem
Migdalem na knihu „Historie dřevorubectví v Beskydech po současnost a jeho úspěchy“ nebylo o
finančním příspěvku jednáno.
/6 - 0 – 0/
Darovací smlouva – zdravotnický batoh od MSK pro Jednotku SDH
36/17 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským kraemj 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.
/6 - 0 – 0/
Diskuse
Starostka představila zástupce spolku Gruňský ledovec. Po diskuzi proběhne prezentace spolku.
P. Lukeš – upozornil na havarijní stav mobiliáře Obrázkové cesty a naučné stezky Javořina –
Němčanka, kde upozornil na nefunkční vyhlídkové místo – vzrostlý les
Místostarosta – informace doplnil, uvedl, že Obrázkovou cestu bude obec řešit, ale naučná stezka je
problém, jelikož není v majetku obce
xxxxxxxxxx, za spolek Gruňský ledovec a majitelka nemovitosti na Gruni upozornila na neutěšený stav
parkoviště na Gruni, zejména nekoncepčnost a reklamní a informační smog, který pak pokračuje i na
hřebeni různorodostí značení naučných stezek a chodníků, mají konkrétní nápady, jako spolek chtějí
obnovit a zlepšit stav naučné stezky, ale chtělo by se to zamyslet nad celkovým uspořádáním
prostoru a sjednocením informačního a navigačního systému
xxxxxxxxx -žádala o řešení situace na hřebeni Gruně, konkrétně odpadkové koše, kontejnery na
odpad a veřejné WC
Starostka uvedla, že velkoobjemové kontejnery slouží pro ukládání komunální odpadu, sdělila systém
jejich vývozu a požádala o spolupráci – nahlášení plných kontejnerů, k ukládání separovaného
odpadu sdělila, že je vyvážen podle předem daného ročního harmonogramu, který byl v letošním
roce posílena, zaznamenali jsme problém s vývozem, zejména platů, kdy svozová firma nevyvezla
odpad ze všech míst, jako důvod uváděli v zimě těžko dostupné umístění, do letošní zimy vše
fungovalo, ale v letošním roce byl zaznamenán i problém s vývozem popelnic, a to u objektů u hlavní
silnice, důvodem jsou zřejmě změny řidičů a letošní zima, s poskytovatelem služeb jsme tuto situaci
řešili; odpadkové koše obec neplánuje na hřeben Gruně umístit, jsme toho názoru, že to co si turisté
donesou mají si také odnést, využít můžou i velkoobjemové kontejnery a nádoby na tříděný odpad,
není v silách obce zajistit úklid odpadkových košů, zejména jejich okolí, ze zkušeností víme, jak po
okolí roztahá odpadky zvěř, a také volně puštění psi, množství psů je další problém, v minulosti byly u
kostela a na parkovišti umístěny koše na psí exkrementy, ty jsme v loňském roce odvezli, všichni víte,
jak to okolo nich vypadalo; záležitost WC se na řešila asi před 3 – 4 léty, konkrétně na základě
připomínky Hotelu Charbulák. Otázkou jsme se skutečně zabývali, toi-toi nevhodné, chytré WC
problém s vývozem zejména s ohledem na dostupnost v zimě a poslední možností byla stavba,
umístěna na parkovišti, jelikož obec v dané lokalitě nevlastní jiné pozemky než cestu a parkoviště,
připojení na vodu – vrt a ČOV by ale už musely být umístěny na pozemcích v soukromém vlastnictví, a
tady byl problém, nehledě na finanční náročnost celého projektu
Xxxxxxxxx uvedla, že pro ni je to nová informace
Místostarosta uvedl, že obec má více lokalit s významným turistickým ruchem, jedná se o Gruň, Bílý
Kříže, prostor u kostela sv. Jindřich a Samčanku, která je také výchozím místem na Obrázkovou cestu
a naučnou stezku
Mgr. Lang ze strany hotelu nepřišla žádná nabídka na řešení
P. Lukeš rozmístění odpadkových košů podporuji
Místostarosta – koše ano, ale u provozoven
xxxxxxxxxx – upozornil na devastaci budovy a okolí Ostravačky
místostarosta není majetkem obce
starostka vlastník nekomunikuje
Proběhla prezentace spolku

Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast na zasedání.

ZO bylo skončeno ve 20.00 hodin.

Ve Starých Hamrech 30.03.2021

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

…………………………………………….
Bc. Jan Klepáč – ověřovatel zápisu

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

