Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 31.03.2022
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
7 členů zastupitelstva obce
1 občan obce, veřejnost
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.00 hodin. Zastupitelstvo probíhalo za dodržení
všech platných aktuálních hygienických opatření.
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) z celkového počtu členů zastupitelstva obce -7, a zasedání zahájila a řídila.
Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/23

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf Franta. /7- 0 – 0 /

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/23

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Lukeš a Mgr. Robert Lang.

/7- 0 – 0 /

3. Program
3/22 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Darovací smlouva na mléčné
výrobky a Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
/7- 0 – 0 /
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce: --Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 09.03.2022.
Workoutového hřiště - vyúčtování bylo zasláno na MMR, peníze stále nepřišly. Zjišťujeme bližší
informace.
Zimní údržba na I/56 a další jednání ohledně I/56, bylo dnes dopoledne. ŘSD bude opět žádat o
výjimku na povolení solení estakády. Zástupci Povodí Odry a CHKO uvedli, že se solením v celém
úseku Ostravice – Hlavatá nesouhlasí.
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ –žádost o dotaci se připravuje do páté výzvy MAS.
Tepelná čerpadla- exkurze do obce Borová Lada na Šumavě je naplánováno na pátek 29.4.2022.
Zaměstnanci na VPP – z uchazečů evidovaných na úřadu práce: v letošním roce obec nebudou.
MAS - valná hromada MAS proběhla v pondělí 28.3.2022. Připravuje se nové dotační období.
Vypsaná byla výzva, do které chceme jít s našim projektem na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ.
Hasiči – velitel hasičů podal informace o činnosti jednotky za období od minulého zasedání.
Informace k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny – vše podstatné bylo ve zpravodaji. V rychlosti
zrekapituluji – pomáháme adresně, uprchlíkům ubytovaným v naší obci a v sousední obci Bílá, z obce
nejde finanční pomoc, ale materiální. Taktéž příspěvky od občanů jsou materiální a jsou předávány
průběžně. Materiální pomoc, co je zapotřebí, je průběžně upřesňováno s ředitelem ubytovacího
zařízení na Bílé. Mléčné výrobky, humanitární pomoc, kterou získala naše obec darem od Mlékáren
Kunín z Ostravy, byly předány.
Kultura:
Připravujeme Den matek, akci ke 110 letům založení SDH Staré Hamry + žehnání praporu + slavnostní
předání a žehnání nové CAS, tradiční setkání na Konečné, ukončení prázdnin na Gruni, a samozřejmě
pouť. Chtěli bychom začít opět jezdit do divadla, zkusit venkovní kino, uspořádat nějaký zájezd.
Další aktuální informace:
Dne 4.4.2022 bude zahájena opravu mostu na Bílé, v lokalitě Černá. Předpokládaný termín ukončení
je 4.9.2022. Dopravu bude na světelnou signalizaci, v jednom pruhu.
Od 1.4.2022 bude uzavřeno dětské oddělení Nemocnice FM. Zrušena je také dětská pohotovost.
Alternativou jsou nemocnice v Ostravě, Novém Jičíně nebo Třinci. Zástupci obcí, primátor FM a p.

senátorka Helena Pešatová s tímto krokem nesouhlasí, a na pondělí je naplánováno jednání
s vedením MSK.
4. Rozpočtové opatření č.2/2022 a č. 3/2022
4/23 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7- 0 – 0 /
Z důvodu doplnění programu o žádosti ze dne 29.3.2022 bylo usnesení č. 5/23 přeřazeno na závěr.
5. Obecní vodovod – porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a
dosažené skutečnosti
6/23 ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových přepisů
pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 obecního vodovodu Staré Hamry ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení; cena vodného zůstává pro odběratele vody z obecního vodovodu od 1.1.2022
tak, jak byla stanovena usnesením č. 14/15 ze dne 10.12.2020, tj. 20,- Kč/m3 včetně aktuální sazby
DPH a následně schválena pro rok 2022 usnesením č. 17/21 ze dne 14.12.2021.
/7- 0 – 0 /
p. Lukeš- zda občané vůbec ví, skutečnou cenu vody, časem by se měla navýšit
starostka- výpočtu ceny vodného jsou každoročně zveřejňovány na úřední desce
6. Výpůjčka nemovitosti na pozemku parc.č. 2908 o výměře 204 m2 jehož součástí je stavba v obci
Staré Hamry č.p. 301
7/23 ZO schvaluje výpůjčku 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
a zároveň schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Staré Hamry, IČ: 64122191, se sídlem čp. 301, 739 15 Staré Hamry, zastoupen
starostou Ivo Frankem a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
/7- 0 – 0 /

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Staré Staré Hamry s památníkem
Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství“
8/23 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 neinvestiční dotace
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na realizaci
projektu „Staré Staré Hamry s památníkem Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství“,
maximální výše dotace 29,03 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu ,
maximálně však ve výši 250 000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy
č. 1 přijatého usnesení.
/7- 0 – 0 /

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby, včetně
jednorázové finanční náhrady
9/23 ZO schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021040/SOBS/2/2022 DOČ Staré Hamry, 272, NNK 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, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na
základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava
zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti,
předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Staré Hamry
parc.č. 2777, 3075/1, 3075/3, 4300/9, 4562/2, 4562/3, 4300/8, 4300/2 a 3064/5 v k.ú. Ostravice 2;
obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, předpokládaný rozsah dotčené nemovitosti
věcným břemenem činí 222m2; současně zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovou náhradou za
zřízení věcného břemene na předmětných pozemcích, která bude vyplacena budoucí povinné, tj.
Obci Staré Hamry, po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitosti za podmínek
stanovených smlouvou, celková výše náhrady činí 28 000,- Kč, kdy k této částce bude připočteno
DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby ZO pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7- 0 – 0 /

9. Rámcová smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
10/23 ZO schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací pro
Firemní zákazníky č. 191814 uzavřenou mezi Nordic Telecom Regional s.r.o., IČ: 04593332, se
sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl VC, vložka 259043 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 Internet Pro přípojka dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 k Rámcové
smlouvě smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací pro Firemní zákazníky č. 191814,
cena služby: 1 390,- Kč/měsíc a smlouva se sjednává na dobu určitou 24 měsíců; a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 1 – 0 / Proti: Bc. Klepáč
10. Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.
Žádost o finanční příspěvek- dar Klub seniorů HS oblast Beskydy, z.s.
Smlouva o poskytnutí služeb dotačního managementu
Smlouvy – odpadové hospodářství - pronajímatelé
Žádost TJ Sokol Staré Hamry – dotace na lávku
Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.
11/23 ZO projednalo Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč, a
finanční příspěvek neschvaluje.
/7- 0 – 0 /
Žádost o finanční příspěvek - dar Klub seniorů HS oblast Beskydy, z.s.
12/23 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek - dar Klubu seniorů Horské služby oblasti Beskydy,
z.s. na akci „setkání členů Klubu seniorů na Gruni a pietní akci u památníku obětem hor“ a
schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy. /7- 0 – 0 /
Smlouva o poskytnutí služeb dotačního managementu
13/23 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu uzavřenou mezi a Obci
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Z + M Partner, spol. s r.o. se sídlem Valchařská
3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jednající/zástupce: David Ševčík, jednatel, IČ:
26843935, DIČ: CZ699003336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 10340, předmětem smlouvy je zpracování projektové žádosti včetně
všech příloh a administraci projektu v rámci výzvy PRV č. 7 MAS Frýdlantsko, z.s. a Fiche 5 Rozvoj

venkova, cena celkem ve výši 25 000,- Kč, přičemž částka 10 000,- Kč je za zpracování a podání
žádosti a zbývající částka 15 000,- Kč bude účtována pouze v případě, že projekt bude řádně
ukončen, čímž se rozumí schválení Závěrečného vypořádání projektu; a pověřuje starostku obce
k podpisu Smlouvy o poskytování služeb dotačního managementu ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
/6 - 0 – 1 / Zdržel se: p. Janečka
p. Lukeš – proč to nedělá firma, která dělá většinu zakázek pro obce
starostka – tato firma již na daném projektu spolupracovala se školou, zná ho a cenově je to vyjde
stejně
Bc. Klepáč – je to pro mě nemilé překvapení, když se MAS zakládala, bylo řečeno je bude jednodušší
administrativa, proto jsem byl pro založení této MAS, opak je pravdou
Starostka- je to dotace Mas ze SZIF, podmínky určuje SZIF
Smlouvy – odpadové hospodářství
14/23 ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o zajištění sběru komunálního odpadu prostřednictvím
systému zavedeného obcí Staré Hamry a schvaluje cenu za odvoz a likvidaci odpadu ve výši 1 000,Kč + zákonná sazba DPH s jednotlivými ubytovateli (fyzickými osobami, vykonávající tuto činnost
jak na IČ, tak i na rodné číslo) provozující ubytovací zařízení, penziony, objekty k pronájmu.
/7- 0 – 0 /
Žádost TJ Sokol Staré Hamry – dotace na lávku
15/23 ZO projednalo Žádost o dotaci TJ SOKOL Staré Hamry se sídlem Staré Hamry na opravu lávky
ve Starých Hamrech přes potok Červík ve výši 55 000,- Kč, a schvaluje žádost TJ SOKOL Staré Hamry
se sídlem Staré Hamry, IČ: 60781599 o dotaci na opravu lávky ve Starých Hamrech přes potok
Červík ve výši 55 000,- Kč na rok 2022; zároveň ZO schvaluje Veřejnoprávní 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 TJ SOKOL Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry, IČ: 60781599, zastoupenou Vítězslavem Mrkvou, předsedou, předmětem smlouvy je
finanční dotace ve výši 55 000,- Kč na opravu lávky ve Starých Hamrech přes potok Červík, 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 smlouvy o dotaci.
/7- 0 – 0 /
Bc. Klepáč – překvapilo mě, že p. Mrkva je předsedou TJ Sokol, lidé o tom neví, mělo by se to dát do
zpravodaje
Místostarosta – opravit lávku by bylo dobré jak pro místní, tak pro turisty
Starostka – informaci do zpravodaje musí dát TJ Sokol
11. Darovací smlouva na mléčné výrobky
16/23 ZO bere na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi Mlékárna Kunín s.r.o., IČO: 45192294,
adresa: Kunín 291, 742 53 Kunín, zastoupena Ing. Radoslavem Gajdošem, jednatelem, provozovna
Martinov: Mlékárna Kunín, s.r.o., Martinovská 3291/46, 723 00 Ostrava, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 390 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 darování ½ palety
mléčných výrobků, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; a dále bere na vědomí předání
darovaných mléčných výrobků v rámci humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou
ubytování v obci Staré Hamry a Bílá.
/7- 0 – 0 /
Rozpočtové opatření č. 3/2022
5/23 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

Ostatní
Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 21.3.2022 bylo prostřednictvím datových schránek podáno na obec celkem 5 žádostí o různé
informace, a to včetně zaslání fotokopií požadovaných žádostí včetně příloh, smluv, přehledů výdajů
apod. Některé informace jsou požadovány zpětně např. z roku 2016 a to i opakovaně. Zpracované
odpovědi musí být žadateli odeslány do 15ti dnů od podání žádosti.
Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje nejen postup podání žádostí a postup vyřizování podaných žádostí,
ale, také umožňuje stanovit si za vyřízení žádostí úhradu. Vzhledem k rozsahu podaných žádostí jsem
přistoupila k vytvoření zásad a zpracovala Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník byl
schválen starostkou obce při výkonu pravomoci Rady obce a to dne 30.3.2022. Účinný je od 1.4.2022.
V souladu se zákonem je zveřejněn na úřední desce obce.
17/23 ZO bere na vědomí informace o žádostech podaných dne 21.3.2022 podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
/7- 0 – 0 /
18/23 ZO bere na vědomí Sazebník úhrad za poskytování informací, ve znění přílohy č. 1 přijatého
unesení. Sazebník je účinný od 01.04.2022.
/7- 0 – 0 /
Diskuse - nebyla

Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast na zasedání.
ZO bylo skončeno v 18.30 hodin.

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

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

…………………………………………….
Mgr. Robert Lang– ověřovatel zápisu

