Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 09.03.2022
1/22 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Ing. Rudolf Franta.
2/22 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Lukeš a Mgr. Robert Lang.
3/22 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o poskytnutí finančního daru
– ZO ČSV Ostravice, Smlouva Povodí Odry, s.p. 80 000,- Kč z Povodí Odry a Podání žádostí o dotaci na
dofinancování projektu SDH Staré Hamry „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré
Hamry“, Investiční záměr „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ “ a podání žádosti o
dotaci ze SZIF
4/22 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/22 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/22 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
7/22 ZO bylo seznámeno se stanovisky pořizovatele územního plánu a podle ust. § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo takto: ZO neschvaluje pořízení změny územního plánu na základě návrhů
fyzických osob na pořízení změny územního plánu učiněných v období od 16.05.2019 do 07.02.2022
8/22 ZO bere na vědomí aktualizovaný „Pasport místních komunikací Staré Hamry, 2021“.
9/22 ZO schvaluje aktualizovaný „Seznam účelových komunikací v obci Staré Hamry, 2021“, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/22 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739
15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
DIGIS, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, DIČ:
CZ19012276 zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, předmětem smlouvy je
aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2, vložení přístup k aktuálním datům KN a datům
RÚIAN, podpora modulu Pasport hřbitova, systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer a
zákaznická podpora, cena díla celkem: 20 570- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení
11/22 ZO projednalo žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek
IČ: 45235201, DIČ: CZ45235201, o finanční dar ve výši 25.000,- Kč na rok 2022 na zajištění činnosti
sociální služby Charity Frýdek - Místek, a ZO schvaluje žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F.
Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201, DIČ: CZ45235201, o finanční dar na zajištění činnosti
sociální služby Charity Frýdek - Místek ve výši 25.000,- Kč na rok 2022; a zároveň ZO schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré
Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Charitou
Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201, DIČ: CZ45235201,
předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 25 000,- Kč na zajištění činnosti sociální služby Charity
Frýdek – Místek, a dále ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení; finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy.
12/22 ZO schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8008326/VB001 uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15
Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín- Děčín IV-Podmokly, Teplickíá 874/8,
PSČ 405 02, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145,
zastoupenou na základě plné moci ze dne 18.2.2021, evidenční číslo PM/II-018/2021: Profiprojekt
s.r.o., IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek – Místek,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29474, k podpisu smlouvy
pověřen Petr Obdržálek – jednatel společnosti, předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví obce Staré Hamry parc.č. 3067/13, 3067/17, 3075/1, 3068/2 a 4300/3 v k.ú.
Ostravice 2; obsahem věcného břemene bude umístit, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech, předpokládaný rozsah dotčené nemovitosti věcným
břemenem činí 120m/100m2; současně zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovou náhradou za
zřízení věcného břemene na předmětných pozemcích ve výši 8 430,- Kč bez DPH, která bude
vyplacena budoucí povinné, tj. Obci Staré Hamry, po provedení vkladu věcného břemene do katastru

nemovitosti za podmínek stanovených smlouvou. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/22 ZO souhlasí se zařazením projektů uvedených na přiloženém seznamu investičních priorit do
místního akčního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí.
Seznam investičních priorit Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace, IČ: 7098140, je přílohou č. 1 přijatého usnesení.
14/22 ZO projednalo žádost o podepsání dohody o efektivní využitelnosti investice projektu místního
akčního plánu na území Frýdlantsko – Beskydy podanou Montessori základní škola s.r.o., se sídlem
Pstružovská 651, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zastoupenou PhDr. Michalem Frainšicem, ředitelem
školy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; a neschvaluje podepsání Dohody o efektivní
využitelnosti
15/22 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, které měly
k 31.12.2021 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území obce
Staré Hamry, ve kterých je k 31.12.2021 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále
podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2021 na území obce Staré
Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti nacházející se v obci Staré Hamry,
pro rok 2022.
16/22 ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkovana
Moravskoslezského kraje 2022 na projekt „Staré Staré Hamry s památníkem Maryčky Magdonové –
opravy veřejného prostranství“.
17/22 ZO bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby a to takto: číslo položky
schváleného rozpočtu obce St. Hamry na rok 2022 1340 – Poplatek za provoz, shromažďování a
odstraňování komunálního odpadu se nahrazuje číslem položky 1345 – Příjem z poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci.
18/22 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování v peněžní formě zaměstnancům a uvolněným
členům zastupitelstva obce; zároveň bere na vědomí, že výše příspěvků pro daný kalendářní rok bude
poskytována v souladu se zákonem o daních z příjmů, a na základě každoročně aktualizované
Směrnice Obce Staré Hamry, o cestovních náhradách.
19/22 ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek -Místek, Základní
organizace Ostravice, evid.číslo 70221, IČ: 63026333 o finanční dar ve výši 7.000,- Kč na rok 2022 na
úhradu nákladů spojených s léčením na území základní organizace; a zároveň ZO schvaluje Darovací
smlouvu uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ:
00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Český svaz včelařů, z.
s., Okresní organizace Frýdek-Místek, Základní organizace Ostravice, Evidenční číslo: 70221, IČ:
63026333 zastoupenou Mgr. Václavem Kožušníkem, předseda ZO ČSV Ostravice, předmětem
smlouvy je finanční dar ve výši 7 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s léčením na území základní
organizace, a dále ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení; finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy.
20/22 ZO schvaluje Smlouvu uzavřenou v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník v platném znění uzavřenou mezi: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021, zapsanou v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584, zastoupenou statutárním zástupcem Ing. Jiřím
Tkáčem, generálním ředitelem a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry,
IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem
smlouvy je snížení míry ohrožení jakosti vody v pramenných oblastech významného vodního toku
Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance, kdy Povodí Odry se bude finančně spolupodílet na úhradě
za svoz závadných látek, přičemž roční úhrada nákladů činí 80 000,- Kč, smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2024, a dále ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení; finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy.
21/22 ZO projednalo žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry o finanční dotaci ve
výši 350.000,- Kč na rok 2022 na dofinancování projektu „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče
SDH Staré Hamry“ podpořeného individuální dotaci z rozpočtu MSK ve výši 200 000,- Kč, a ZO
schvaluje žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry o finanční dotaci ve výši 350.000,Kč na rok 2022 na dofinancování projektu „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré
Hamry“, a zároveň ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 01/03/2022
uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241,

DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 301, 739 15, IČ: 64122191, zastoupeným Ivo Frankem,
starostou SDH Staré Hamry, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 350 000,- Kč na
dofinancování projektu „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“; a dále ZO
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; finanční
prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy.
22/22 ZO schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nemovitosti – pozemku p. č. st. 2908 o výměře 204
m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci Staré Hamry, čp. 301, stavba
občanské vybavenosti, katastrální území Ostravice 2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek - Místek, list vlastnický
č. 1, která je v majetku obce, účelové využití budovy – hasičárna, pro potřeby SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Staré Hamry a zajištění funkčnosti výjezdové jednotky SDH Staré Hamry.
23/22 ZO souhlasí s provedením technického zhodnocení ze strany vypůjčitele nemovitosti pozemku p. č. st. 2908 o výměře 204 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci
Staré Hamry, čp. 301, stavba občanské vybavenosti, katastrální území Ostravice 2, vše zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Frýdek - Místek, list vlastnický č. 1, která je v majetku obce a prováděním odpisů tohoto
zhodnocení ze strany SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry budovy čp. 301 ve Starých
Hamrech, která je ve vlastnictví obce Staré Hamry.
24/22 ZO schvaluje investiční záměr projektu „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ“, a
dále schvaluje podání žádosti o dotaci ze SZIF na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního
zázemí ZŠ “ a uzavření případné Dohody se SZIF, a spolufinancování projektu z rozpočtu obce.

Bc. Eva Tořová, starostka
Petr Lukeš – ověřovatel zápisu

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

