Usnesení
z 25. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 18.08.2022
1/25 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Janečka a Ing. Rudolf Franta.
2/25 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan Klepáč.
3/25 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: 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; Spolufinancování služby domova se zvláštním režimem – Medela – péče o seniory
o.p.s., Zápis Finančního výboru ze dne 15.8.2022.
4/25 ZO schvaluje výběr zhotovitele projektu „Stavební práce na ZŠ Staré Hamry“ firmu AREA.
Stavby s.r.o. se sídlem Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice, IČ: 48398195, cena 979 431,81 Kč bez
DPH; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
5/25 ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytování služeb k projektu „Stavební práce na ZŠ Staré
Hamry“ uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ:
00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Z + M Partner, spol. s r.o. se sídlem
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 26843935 zastoupenou jednatelem
Davidem Ševčíkem, odměna za provedení výběrového řízení činí 8 000,- Kč; a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/25 Usnesení nebylo přijato.
7/25 ZO bere na vědomí Příkazní smlouvu na zadavatelské činnosti k projektu „Staré Hamry na kole“
uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PORADENSTVÍ P+P s.r.o. se sídlem Lipová 126, 751
14 Dřevohostice, IČ: 01892568 zastoupenou Mgr. Miroslavou Pilařovou, odměna ve výši 8 000,- Kč
bez DPH; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/25 ZO bere na vědomí zveřejnění záměru na pronájem části pozemku o výměře 4 m2 na parc. č.
3075/1 k umístění naváděcí cedule pro nabíjecí stanice pro elektrokola; a ZO schvaluje Smlouvu o
nájmu pozemku uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry,
IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a TOROLA racing s.r.o. se sídlem Míru
1319, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 0860555, zastoupená Ing. Janem Jakimovem, jednatelem
společnosti, předmět nájmu: 4 m2 na parc. č. 3075/1 k umístění naváděcí cedule pro nabíjecí stanice
pro elektrokola; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
9/25 ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a TOROLA racing
s.r.o. se sídlem Míru 1319, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 0860555, zastoupená Ing. Janem Jakimovem,
jednatelem společnosti, předmětem je bezplatná výpůjčka 3 kusů nabíjecích stanic elektrokol; a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/25 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry, se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Česká
republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava – Zábřeh zastoupený plk. Radimem Kuchařem, ředitelem HSZ Moravskoslezského kraje, IČ:
70884561, předmětem smlouvy je převod 1 ks radiostanice vozidlové TPM 700 PEGAS-MATRA a 1 ks
Sady montážní k radiostanici TPM 700 v celkové ceně 70 173,95 Kč; a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/25 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace s názvem
„Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné dopravy“ uzavřený mezi Obcí Staré Hamry, se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
zhotovitelem RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČ: 29398266, DIČ:
CZ29398266, dodatkem se upravuje článek III. Předmět plnění, a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě,
a dále články navazující IV. Doba a místo plnění, VII. Cena díla a XIV. Doba a místo plnění inženýrské
činnosti; celková cena díla se nemění; a pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.

12/25 ZO odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky obce Staré Hamry o místním poplatku za
povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, na některé z dalších zasedání
zastupitelstva obce.
13/25 ZO schvaluje zadání vypracování studie v ceně do 50 000,- Kč na řešení vytápění objektů ve
vlastnictví obce, konkrétně o budovy č. p. 283, 281 a 306 v obci Staré Hamry, tepelnými čerpadly
(vrty). Zpracovatel studie: ČEZ Energetické služby. Termín dodání: do 60 dnů od vystavení
objednávky.
14/25 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/25 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
16/25 ZO schvaluje z důvodu konání obecní akce „Gruň náš šumný jediný“ jednorázovou změnu
parkovného na parkovišti na Gruni v sobotu 27.08.2022 tako: výše parkovného činí 50,- Kč auto/den;
a zároveň obec upouští od svého smluvního podílu na tržbě.
17/25 ZO schvaluje úpravu ceníku parkovného na Gruni takto: Průkazy TP, ZTP a ZTP/P – ZDARMA;
Obyvatelé Starých Hamer – 50,- Kč; účinnost změny 01.01.2023.
18/25 ZO odkládá projednání řešení dodávky elektrické energie pro odběrná místa obce Staré Hamry
na některé z dalších zasedání zastupitelstva.
19/25 ZO schvaluje záměr prodeje oplocené části pozemku parc.č. 2550/98 v k.ú. Staré Hamry (dle
přiloženého geometrického plánu) a pověřuje starostku obce ke zveřejnění záměru prodeje.
20/25 ZO revokuje usnesení č. 9/23 ze dne 31.3.2022 a 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 Obcí 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. Šárkou Pojerovou, předsedou představenstva, 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
242m2; 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 44 200,- 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.
21/25 ZO schvaluje Deklaraci ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; konkrétně:
Potřebnost rozšíření kapacity pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem Medela;
Závazek spolupodílet se u 1 lůžka na financování provozu neinvestičních výdajů pobytové sociální
služby domova se zvláštním režimem na ulici Nerudova 1499 ve Frýdlantě nad Ostravicí od
provozovatele Medela – péče o seniory o.p.s., a to na 30% oprávněné provozní ztráty, maximálně
však 35 000,- na jedno lůžko a rok;
Výši dotace pro rok 2023 za 1 lůžko činí 35 000,- Kč;
Způsob tohoto financování bude řešen každoročně samostatnou smlouvou o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi obcí Staré Hamry a provozovatelem sociálních služeb Medela-péče o seniory o.p.s.
22/5 ZO bere na vědomí Zápis Finančního výboru ze dne 15.8.2022.

Bc. Eva Tořová, starostka

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

Bc. Jan Klepáč – ověřovatel zápisu

