Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 18.08.2021
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
6 členů zastupitelstva obce (omluven Petr Lukeš)
5 občanů 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. V Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/19

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Mgr. Robert Lang. /6 - 0 – 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/18

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf Franta.

/6 - 0 – 0/

3. Program
3/19 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný na návrh Bc. Klepáče o bod finanční dar
pro Pavla Greguše.
Bc. Klepáč uvedl, na základě informací od P. Lukeše doporučuje schválit pro p. Greguše příspěvek ve
výši probírané na pracovní schůzce
Starostka – bude to dar nebo příspěvek
Místostarosta – bavili jsme se o příspěvku, bylo by vhodné vyúčtování
Místostarosta – i v případě pomoci rodině postižené požárem RD, to nebyl dar, ale byl to příspěvek,
který musel být vyúčtován, podmínky by měly být zachovány vždy pro všechny stejné
Bc. Klepáč – trvá na finančním daru, je to přece jedno na co to použije, přece sokolům nebo hasičům
dáváme také dary
J. Kubala – doporučuje příspěvek na určitou věc, dary spolkům jsou něco jiného
R. Lang – má podepsanou smlouvu na nákup automobilu s požadavky na přestavbu z důvodu
postižení
Starostka – není to připravené, neshodneme se, doporučuji přeložit na další zasedání ZO
Bc. Klepáč – na svém návrhu trvá
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce:
Usnesení č. 28/18 – Obecní kamerový systém – v řešení
Usnesení č. 35/18 – Výpověď AVE – podána v termínu
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 26.05.2021
Chodník u I/56 – stavební úřad zahájil společné územní a stavební řízení projektu.
Informace k dotacím:
S žádostí podaných na MF na akce na byty nad ZŠ a úpravu sociálních zařízení v ZŠ jsme dotace
nezískali, a proto dnes máme na programu jednání rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.
Úspěšnými jsme byli v případě žádostí o dotace z MSK, a to na infrastrukturu stávajících cyklotras a
na zpracování PD na točnu autobusů na Mostě – dnes na programu jednání smlouvy o poskytnutí
dotací.
Připravujeme VŘ na zpracovatele PD na točnu autobusů.
Na workoutové hřiště již VŘ na zhotovitele proběhlo VŘ, dnes máme na programu ZO.
Za obec jsem podala přihlášku Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, vyhodnocení
proběhne v průběhu září.

Odpadové hospodářství stavba sběrného místa za obcí byla dokončena a provoz sběrného místa byl
zahájen. V souvislosti s tím, došlo k plánované výměna sběrných nádob rozmístěných po obci.
Velkoobjemové kontejnery na trasách nebo v blízkosti popelnicového svozu, zejména podél I/56, byly
vyměněny za popelnice o objemu 1100 l. Důvodem výměny je, aby v popelnicích končil pouze odpad,
který tam patří, tj. směsný komunální odpad. Velkoobjemové kontejnery pak byly přemístěny na
sběrné místo.
Dalším problémem, který řešíme je separovaný sběr – plasty, kde máme přes eko-kom objednány
nádoby, 10 ks, na posílení stávajících míst, a dále papír, zejména kartóny. Tady zvažujeme pořízení
dvou ks nových nádob s větším otvorem svozu. Cena jedné nádoby je něco přes 30,- tis. Kč bez DPH.
Dokončena stále není výměna malých vhozů za víka u nádob na plasty, bylo několikrát urgováno,
stále čekáme.
V souvislosti s uvedením sběrného místa do provozu musí být změněna také OZV systému nakládaní
s odpady na území obce.
Povinnosti ubytovatelů – výzva ve zpravodaji + dopisy s výzvou ke splnění ohlašovací povinnosti registraci, nově splnili 4 ubytovatelé, očekáváme ještě další registrace.
Pojistné události – byly nahlášeny další škody na majetku – poškození autobusové zastávky na Hutích
(ve směru na Bílou) a oprava vedení VO Červík u čističky (spadlý strom). Obě záležitosti jsou v řešení.
Změny na pozici údržbáře obce – nový zaměstnanec od 1.9.2021, nahradí zaměstnance, který podal
výpověď, odchod do důchodu.
Obecní vodovod – na minulém ZO schválené pořízení zařízení na dálkový, nepřetržitý monitoring
kvality vody, bylo zakoupeno.
OKDS Stýskalonky – řešíme problémy s konektivitou
Stav peněžních prostředků na BÚ k 12.8.2021 – 17 841 843,48 Kč.
Hasiči – velitel hasičů informoval o činnosti jednotky za období od minulého zasedání. Výjezdy na
zásahy, nejrůznější, jsou v průměru jednou týdně.
V červenci byl na parkovišti na Samčance zastávka Beskyd Rallye – historická vozidla, a proběhla
tradiční pouť, letos s kolotoči, sobotním předpouťovým fotbálkem a nedělní poutní bohoslužbou.
Autobusová doprava na Gruň podle informací přinesla zklidnění dopravy na Gruň, autobusy přepraví
za den 40 - 50 osob, vytíženější jsou spoje jedoucí z Ostravice, nějaké stížnosti na cenu parkovného
jsou, celý projekt bude vyhodnotíme v říjnu.
Bc. Klepáč – jak hodnotí cenu parkovného provozovatele restaurací
Starostka – jsme domluveni, že na říjnovém vyhodnocení, na Gruni jsou různé zájmy, nikdy nelze
vyhovět všem, podle informací je na hřebenové cestě stále hustý pohyb turistů.
Místostarosta – lidé neakceptují zákony, kapacita Gruně není nafukovací, přístupová komunikace
není na takový provoz, který tady byl stavěná, docházelo k mnoha kolizním situacím, nějak se to řešit
muselo.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021
4/19 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 – 0/

5/19 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 – 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
5. Výběrové řízení – výběr zhotovitele stavby – „Workoutové hřiště – Samčanka“
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.
/6 - 0 – 0/

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z programu Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ na projekt „Staré Hamry na kole“
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.
/6 - 0 – 0/

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2021 na projekt „Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech“
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.
/6 - 0 – 0/

8.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MSK na pořízení cisternové automobilové
stříkačky

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.
/6 - 0 – 0/

9. Darovací smlouva – přenosné měřící zařízení – dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
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.
/6 - 0 – 0/

10. Smlouva o společném zadání veřejné zakázky malého rozsahu vydání společnou monografii obcí
Bílá, Ostravice, Staré Hamry
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.
/6 - 0 – 0/
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. /6 - 0 – 0/
11. Dodatek č 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 – studie proveditelnosti odkanalizování
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.
/6 - 0 – 0/
12. Pachtovní smlouva – pozemek č. 112 041 – autobusová zastávka Gruň
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.
/5 - 0 – 1/ zdržel se: Bc. Klepáč

13. Plán dopravní obslužnosti Staré Hamry – autobusová doprava Gruň
15/19 ZO schvaluje Plán dopravní obslužnosti Staré Hamry na období 2021 – 2026 ve znění přílohy
č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 – 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
14. Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Darovací smlouva 5 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost
Žádost o stavbu reklamního poutače – pronájem pozemku
Oznámení o zamítnutí dotace (byt + sociálky ZŠ) + rozhodnutí o zrušení VŘ
Darovací smlouva 5 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost + 11 881,- Kč materiální pomoc pro Jižní
Moravu
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.
/6 - 0 – 0/
Žádost o stavbu reklamního poutače – pronájem pozemku
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. /6 - 0 – 0/
Oznámení o zamítnutí dotace (sociálky ZŠ + byty nad ZŠ) + rozhodnutí zadavatele o zrušení
zadávacího řízení (byty nad ZŠ)
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-223-32021) – 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.
/6 - 0 – 0/
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.
/6 - 0 – 0/
Finanční dar pro Pavla Greguše
20/19 ZO odkládá projednání tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva obce.
/4 - 1 – 1/ proti: Bc. Klepáč, zdržel se: P. Janečka
Starostka – bude to dar nebo příspěvek
Místostarosta – příspěvek na určitou věc
Bc. Klepáč – trvám na daru, ve výši zmiňované na pracovní schůzce, tj v max výši 50 000,- Kč, navrhuji
takto schválit
P. Janečka – ale na schůzce jsme se bavili o maximu 100 000,- Kč
Bc. Klepáč – to jsem přeslechl
Místostarosta – navrhuji příspěvek, a to na konkrétní věc
Starostka – není to připravené, navrhuji odložit na další zasedání
Hlasování proběhlo v pořadí od posledního podaného návrhu

Diskuse - nebyla
Závěr Starostka obce poděkovala přítomným za účast na zasedání. ZO bylo skončeno v 19.00 hodin.
Starých Hamrech 19.08.2021
…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka

…………………………………………….
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

…………………………………………….
Ing. Rudolf Franta – ověřovatel zápisu

