Usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 18.08.2021
1/19 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Mgr. Robert Lang.
2/19 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf Franta.
3/19 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný na návrh Bc. Klepáče o bod finanční dar pro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4/19 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/19 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/19 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Workoutové hřiště – Samčanka“ firmu WORKOUT CLUB
PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ: 03885224, cena celkem 737 572,Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy
č. 1 přijatého usnesení.
7/19 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 rozvoje
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 na projekt „Staré Hamry na kole“, maximální
výše dotace je 85 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně však
ve výši 714 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy
8/19 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 na podporu přípravy
projektové dokumentace 2021 na projekt „Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech“,
maximální výše dotace je 44,44 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu,
maximálně však ve výši 400 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
9/19 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 účelové investiční dotace na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, investiční
dotace je ve výši odpovídající 50 % dotace poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na realizaci výše uvedeného projektu,
maximálně však ve výši 1 250 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
10/19 ZO schvaluje Darovací smlouvu 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
bezplatné převedení vlastnického práva k věcem - Přenosné měřící zařízení XC-am 5000 v účetní
hodnotě včetně DPH 56 291,62 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
11/19 ZO schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky malého rozsahu vydání společnou
monografii obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry uzavřenou 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, předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností souvisejících se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu o vydání společné monografie obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry a
způsob stanovení jednání vůči dodavateli, a dále na základě této smlouvy ZO schvaluje výjimku

z vnitřního předpisu (Metodický pokyn zastupitelstva obce 1/17 pro zadávání a hodnocení veřejných
zakázek malého rozsahu) z důvodu možnosti společného zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dodavateli, v jehož prospěch svědčí ochrana autorských práv a licenční či pod licenční ujednání, bez
kterého by nebylo možno společnou monografií obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry vydat, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/19 ZO schvaluje Smlouvu o vydání publikace uzavřenou mezi objednateli 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 zhotovitelem Henryk Wawreczka se sídlem Nebory 173, Třinec
739 61, IČ: 66163099 zastoupený Henrykem Wawreczkou, předmětem smlouvy je realizace společné
zakázky na služby a dodávky publikace s pracovním názvem „Minulostí beskydských obcí Bílá,
Ostravice, Staré Hamry“ s termínem plnění do 30.09.2022, výsledná cena za zhotovení a tisk
publikace v celkovém množství 3 500 ks je stanovena podle rozsahu předmětu plnění takto:
1 698 900 Kč s tím, že může být měněna maximálně v rozsahu 10 % (-/+), cena za zhotovení a tisk
publikace pro obec Staré Hamry v množství 1 100 ks je 533 940,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/19 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 uzavřené mezi Ing. Martin Jaroš –
Vodohospodářské služby se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČ: 11180528 a Obcí Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou,
předmětem dodatku je změna článku V. bodu V.1. kde dochází ke zvýšení ceny za geodetické
zaměření, navýšení je ve výši 15 000,- Kč bez DPH (původní cena celkem 175 000,- Kč bez DPH, nová
cena 190 000,- Kč bez DPH) a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
14/19 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu – pozemek č. 112 041 uzavřené mezi Lesy České republiky,
s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451
zastoupený Ing. Tomášem Pekou, lesním správcem, na základě Podpisového řádu a Pověření ze dne
14.1.2019 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem a Obcí Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem
pachtovní smlouvy je část pozemku o výměře 50 m2 na parc. č. 1787/114, ostatní plocha, v k.ú. Staré
Hamry 1 zapsaný na LV č. 410 v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek – Místek , účelem pachtu zřízení dočasné autobusové zastávky,
pachtovné je stanoveno ve výši 6,2 Kč bez DPH/m2/rok, roční pachtovné tak činí částku 310,- Kč bez
DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/19 ZO schvaluje Plán dopravní obslužnosti Staré Hamry na období 2021 – 2026 ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
16/19 ZO bere na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi Římskokatolická farnost Ostravice se
sídlem Ostravice 36, 739 14 Ostravice, IČ: 47861185 zastoupenou P. doc. ThDr. PaedDr. Andrejem
Slodičkou, administrátorem farnosti a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je finanční dar ve
výši 5 000,- Kč na zajištění poutní bohoslužby v kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení, a dále ZO bere na vědomí materiální pomoc Jižní Moravě ve výši
11 881,- Kč.
17/19 ZO projednalo Žádost o stavbu reklamního poutače na pozemku ve vlastnictví obce na parc. č.
3186 v k.ú. Staré Hamry 1 a pověřuje starostku obce k vypsání záměru o pronájmu.
18/19 ZO bere na vědomí Informativní sdělení o zamítnutí dotace a o způsobu doručení zamítnutí
žádosti na základě veřejné vyhlášky Ministerstva financí, odbor 12 – Financování územních rozpočtů
k dotační výzvě č. 8 k podprogramu 2989D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základ regionálního školství v působnosti obcí (VPS-228-3-2021) a dotační výzvy č. 9 k podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (VPS-223-3-2021) – odůvodnění:
projekt sice vyhověl podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši finančních prostředků
vyčleněných v tomto roce ve státním rozpočtu pro obě dotační výzvy v rámci Programu nelze projekt
zařadit mezi ty, na které bude poskytnutá dotace, ve znění přílohy č. 1.
19/19 ZO bere na vědomí Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Staré Hamry – Stavební úprav objektu občanského vybavení č.p.281“, ve znění přílohy č. 1.

20/19 ZO odkládá projednání tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva obce.

Bc. Eva Tořová, starostka
Jaroslav Kubala- ověřovatel zápisu
Ing. Rudolf Franta– ověřovatel zápisu

