Z á p i s z 25. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 18.08.2022
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
5 členů zastupitelstva obce
8 občanů 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 (5 členů, od 17.05 hod 6 členů) 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:
1/25

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Janečka a Ing. Rudolf Franta.

/5 - 0 – 0 /

V 17.05 hod. příchod p. Kubaly.

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/25

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan Klepáč.

/6 - 0 – 0 /

3. Program
3/24 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 z Finančního výboru ze dne 15.8.2022.
/6 – 0 - 0/

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce: --Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 13.06.2022.
Dotace za Workoutové hřiště nám byla zaslána.
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ –dnes máme na programu schválení výběru dodavatele akce.
Údržba a opravy obecního majetku:
Zaměstnanci obce průběžně provádí veškeré pravidelné práce, jako úklid veřejných prostranství,
kosení, úklid zastávek, mytí oken a další. Provádí se opravy herních prvků na dětském hřišti. Hotova je
již nová obruba pískoviště. Lavičky z fotbalového hřiště jsou po renovaci, připravují se další nové
lavičky, které nahradí staré, prohnilé, rozmístěné po obci, např. „u obrázka“ a další. Byla renovována
vývěsní skříňka na hřbitově. Připravuje se výměny mostku na Javořinu. Zaměstnanci obce se podílejí
se na přípravě a zajištění všech letních společenských akcí.
Je dokončená kuchyňka v hasičské zbrojnici, ve druhé fázi bude provedena rekonstrukce sociálního
zařízení. Fakturováno bude SDH.
Před dokončením jsou práce na opravách hřbitova. Na tyto opravy jsme v rámci projektu „Staré Staré
Hamry s památníkem Maryčky Magdonové“ získali dotaci z MSK. Plánované opravy byly podrobně
popsány např. v červnovém vydání zpravodaje.
Přestože podrobný popis oprav zveřejněn ve zpravodaji, a na webových stránkách obce se dá
dohledat projednávání projektu v zastupitelstvu, byla obci podána žádost o podání informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. Ve skutečnosti jsou žádosti dvě, a celkem obsahují 11 podrobně rozepsaných
požadavků o podání informací k záležitostem buďto již projednávaným a zveřejněným, nebo
týkajících se materiálů tohoto zastupitelstva. Obě žádosti budou vyřešeny v souladu se zákonem, a
to po úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytování informací.
Odpadové hospodářství – také další výkaz Ekokomu, za II/Q, je důkazem toho, že v obci více třídíme.
Množství vytříděného odpadu za toto období odpovídá odměně ve výši 36 700,- Kč, což je o cca

2 000,- Kč více, než za I/Q letošního roku (34 500,- Kč). S ohledem na skutečnost, že největší množství
odpadu, i tříděného, je produkováno v letních měsících, dá se předpokládat, že odměna za III/Q bude
ještě vyšší. Obec třídění podporuje. Avizovaná výměna velkoobjemových kontejnerů na Červíku,
Lojkaščance a na cestě na Javořinu, již proběhla. Také jsme nechali na sběrná místa na Lučisku a u
cesty na Javořinu instalovat dřevěné ohrazení. Byl to první pokus o estetizaci nevzhledných sběrných
míst, a dopadl více než dobře. Pohledově tato místa už nehyzdí okolí, svoz se nijak nezkomplikoval,
dokonce bych řekla, že na těchto místech je i ze strany občanů více dbáno na pořádek. Proto chceme
s instalací dřevěných ohrad pokračovat i na dalších místech.
Problém s odpady na Bílém kříži má řešení. Teď je zapotřebí projednat domluvenou variantu
s vlastníky nemovitostí na slovenské straně. Zajišťuje obec Klokočov.
Obecní vodovod – rizika jsou zpracována a byla předána hygieně ke schválení. Zpracovaná rizika
budou součástí provozního řádu a v dalších létech je nutné pracovat – odstraňovat, definované
závady. S materiálem budete seznámení po schváleni hygienou.
Hasiči – velitel hasičů podal informace o činnosti jednotky za období od minulého zasedání.
Kultura – akce, které proběhly, a ještě proběhnou, v průběhu prázdnin:
Začali jsme tradiční strohamerskou pouti se sobotním fotbálkem a v neděli jsme se sešli v kostele na
mši, promítalo se letního kina, poslední sobota v červenci patřila historickým autům – zastávka
Beskyd Rallye, první srpnovou sobotu proběhla tradiční akce na Konečné „Lidé lidem v Beskydech“
Hned další sobota premiéra kotlíkového guláše a soutěže dřevařů na fotbalovém hřišti, která byla
velice vydařená, určitě bude mít pokračování. Poslední prázdninovou sobotu se sejdeme na Gruni na
tradiční akci „Gruň náš šumný jediný“.
Další akce jsou plánovány na září – TJ Sokol Staré Hamry, plánuje v sobotu 17.9.2022 uspořádat
původní tradiční Beskydské kolečko, a to jako Memoriál Jiřího Zaorala. Ve stejný den, v podvečer,
proběhne ve vestibulu KD vzpomínkové posezení – promítání záběrů z akcí let minulých.
Zůstatky na účtu – stav k 11.8.2022 16 728 578,- Kč (stav k 9.6.2022 byl 14 321 878,68 Kč).

4. Výběr zhotovitele „Stavební práce na ZŠ Staré Hamry“
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.
/6 -0 - 0/
Bc. Klepáč – kdy bude realizace, máme již „přiklepnutou“ dotaci
Starostka – předpokládáme, že nám to vyjde v termínu jarních prázdnin, dotace je, ale smlouva bude
až po vysoutěžení zhotovitele
Bc. Klepáč – co bude se smlouvou s vysoutěženou firmou, když dotaci nedostaneme
Starostka – nemělo by k tomu dojít, ale na 100 % to potvrdím až po podpisu smlouvy, ale k ničemu by
nemělo dojít, je to ve smlouvě ošetřeno
p. Kubala – přečetl stanovisko finančního výboru
5/25 ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytování služeb k projektu „Stavební práce na ZŠ Staré
Hamry“ uzavřenou mezi Obci 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 – 0 - 0/
5. Výběr zhotovitele k projektu „Staré Hamry na kole“
6/25 ZO schvaluje výběr zhotovitele zařízení k projektu „Staré Hamry na kole“ firmu Lesteka
Beskydy s.r.o. se sídlem 739 15, Bílá 156, IĆ: 05519047, cena v Kč bez DPH: 1 039 700,- Kč; a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/3 – 0 – 0/ Pro: Kubala, Franta, Tořová, Zdržel se: Klepáč, Janečka, Lang
Usnesení nebylo přijato

Starostka – znovu popsala celý projekt včetně problémů, které jej provázejí, původní příslib souhlasu
s novými trasami, skončil nesouhlasy vlastníků lesů s novými trasami, z důvodu změny silničního
zákona (odstup při předjíždění cyklistů), nesouhlas vlastníků pozemků s umístěním selfipointů, žádost
o připojení na el. energii (zřízení odběrného místa trvala skoro rok, a také nárůstem cen od podání
žádosti o dotaci začátkem roku 2021 do dnešních dnů. Přesto že dotace činí 85 % z předpokládaných
výdajů projektu, navýšení cen znamená, že obce oproti původně plánované spoluúčasti ze svého
rozpočtu uhradí o cca 500 000,- více
Mgr. Lang – s cenou materiálu nic neuděláme
Místostarosta – prostor parkoviště, při příjezdu na Gruň bude reprezentativní
Bc. Klepáč – jsem podporovatel turistiky a cyklistiky, mělo by to být multifunkční zařízení, např. i
s WC, dále uvedl, že o tomto projektu slyší poprvé, kolik to bude obec celé stát
Starostka –schvalovali jsme žádost o dotaci z MSK, a také přijetí dotace – smlouvu s MSK, v r. 2021, a
předložila celou projektovou dokumentaci, umístit lze pouze toi toi zařízení, pro více nemáme
pozemky pro umístění čističky a také nemá obec přístup k vodě, případně kde zřídit vrt. Dále
starostka uvedla, že vzhledem k tomu, že za parkovné na Gruni se platí 200,- Kč, a je ziskové, finanční
prostředky, o které se zvýšila cena projektu, by se vrátily zpět na Gruň.
Bc. Klepáč uvedl, že parkoviště bylo vždy ziskové.
Místostarosta – vybrané prostředky se vždy vrátila na Gruň v opravách komunikací, zimní údržbě a
dalších běžných opravách, ale teď parkoviště skutečně generuje zisk
Bc. Klepáč ke smlouvě o výpůjčce se zeptal, co bude, když zařízení někdo ukrade
Starostka – řešeno pojistkou
Bc. Klepáč – se zeptal, zda si je starostka jistá, zda to má ověřené
Starostka – odpověděla ano
Další diskuse po předložení projektové dokumentace
Mgr. Lang – bude to zateplené
Starostka – ano, vše je v projektu
Bc. Klepáč, je to drahé, je to bouda, stačilo by koupit boudu z Baumaxu
Starostka a místostarosta – tak to určitě nejde, to jsme zkoušeli v počátku, jsou tady nějaké podmínky
stavebního úřadu, stavba musí být nějak umístěná, střecha pevná kvůli množství sněhu
Bc. Klepáč vzal přední desky projektové dokumentace a šel ukázat občanům fotografii (nikoliv
vizualizaci skutečné stavby), jak vypadá stavba za milion
Místostarosta – čte z projektové dokumentace rozměry a další podstatné údaje
P. Remeš se chce seznámit s projektovou dokumentaci
Starostka projekt znovu vysvětluje, z důvodu nárůstu cen za cyklopřístřešek, jsme se snažili o úsporné
řešení dalších součástí projektu, např. nabíjecí stanice jsem zajistila v rámci bezúplatné výpůjčky, QR
kódy mi zhotovili známi zdarma, původně, po zadání projektové dokumentace, jsme předpokládali,
že cena za cyklopřístřešek bude max. 500 000,- Kč, tak jsem i uváděla
Místostarosta – navýšení cen, objektivní příčiny, vše roste, nejen dřevo, ale firmy mají i další výdaje
Bc. Klepáč – na posledním zastupitelstvu jsem nebyl, neviděl jsem to, pracovní schůzka nebyla
svolána
Starostka – je to projekt z dubna r. 2021
P. Janečka – zdá se mi to drahé
Místostarosta – všem se nám to zdá drahé
Starostka – máme na to dotaci, z 80 % je již dotace na účtu
Bc. Klepáč – výpůjčka nabíjecích stanic, je na to vázána
Starostka – nabíjecí stanice jsou součástí projektu, ale výpůjčka je výpůjčka
Bc. Klepáč – je to 2x3 m, zateplené na patkách za milion, je stavební povolení
Starostka – špatně, je zapotřebí si přečíst projekt a nevycházet pouze z ilustrační fotografie, je
rozhodnutí o umístění stavby
Bc. Klepáč – věděl jste pane magistře o této akci
Mgr. Lang – ano věděl, ale ne o této ceně
Starostka – se zeptala, co s dotací, jaký je návrh na další postup
Bc. Klepáč - proč nebyla svoláno pracovní jednání
K otázce se přidal Mgr. Lang a otázal se, zda jsme schopni se sejít na pracovní schůzce a dále uvedl, u
hlasování se zdržel, z důvodu obav podávání trestních či jiných oznámení, což teď před volbami hrozí
Starostka – výběrové řízení proběhlo dnes dopoledne, z důvodu nutnosti vyúčtování dotace do konce
října 2022 nemáme již prostor na nějaké změny
Místostarosta – a v době dovolených byl problém dát dohromady zasedání zastupitelstva

Starostka – znovu se zeptala, jak to bude s dotací
Bc. Klepáč - o tom snad nemusíme rozhodnout, navrhuji postupovat podle smlouvy
p. Kubala – přečetl stanovisko Finančního výboru
7/25 ZO bere na vědomí Příkazní smlouvu na zadavatelské činnosti k projektu „Staré Hamry na
kole“ uzavřenou mezi Obci 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.
/6 – 0 - 0/
Místostarosta upozorni na chybné datum ve smlouvě
Starostka poděkovala za upozornění a opravila
6. Smlouva o nájmu pozemku – části pozemku -4 m2 na parc. č. 3075/1 k umístění naváděcí cedule
pro nabíjecí stanice pro elektrokola
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 Obci 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.
/6 – 0 - 0/
Bc. Klepáč - upozornil na rozpor ve smlouvě – nájemné čísly uvedeno 500,- Kč, slovy: Desettisíckorun
Starostka – poděkovala za upozornění a opravila
7. Smlouva o výpůjčce 3 ks nabíjecí stanice elektrokol
9/25 ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obci 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.
/6 – 0 - 0/
8. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (hasiči)
10/25 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Obci 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.
/6 – 0 - 0/
Bc. Klepáč – smlouva neobsahuje o jaký majetek se jedná
Místostarosta – je to na zádní straně, příloha č. 1
Bc. Klepáč – ve smlouvě není odkaz na přílohu,
Starostka –je v čl. II Úvodní ustanovení odstavec 1
Bc. Klepáč ale není to v předmětu smlouvy
p. Kubala – smlouva je vyhotovena ze strany HZS MSK

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné
dopravy“
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 Obci 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.
/6 – 0 - 0/

10. Obecně závazná vyhláška obce Staré Hamry o místním poplatku za povolení vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst
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.
/6 – 0 - 0/
Bc. Klepáč – závažný problém, musí být kontrolovatelné a vymahatelné
Místostarosta – projednat na pracovní schůzce

11. Vypracování studie na řešení vytápění objektu č.p. 283, 281 a 306 v majetku obce tepelnými
čerpadly
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.
/6 – 0 - 0/
Znovu se diskutovaly možnosti vytápění, porovnávalo se s původním návrhem na tepelná čerpadla,
shoda byla na tom, že se jedná o zajímavý návrh.
p. Kubala – přečetl stanovisko Finančního výboru

12. Rozpočtové opatření č. 6/2022 a č. 7/2022
14/25 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 – 0 - 0/
15/25 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 – 0 - 0/
V 19.10 hodin bylo jednání ZO přerušeno na 10 minut.

Ostatní finanční a majetkové záležitosti:
Úprava provozu parkoviště na Gruni v sobotu 27.8.2022 a úprava ceníku parkovného na Gruni
všeobecně
Dodávky el. energie pro odběrná místa obce Staré Hamry
Pozemek – příjezd k nemovitosti č. ev. 110

Úprava provozu parkoviště na Gruni v sobotu 27.8.2022 a úprava ceníku parkovného na Gruni
všeobecně
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.
/6 – 0 - 0/
17/25 ZO schvaluje úpravu ceníku parkovného na Gruni takto: Průkazy TP a ZTP – ZDARMA;
Obyvatelé Starých Hamer – 50,- Kč; účinnost změny 01.01.2023.
/6 – 0 - 0/
p. Kubala – přečetl stanovisko Finančního výboru

Dodávky el. energie pro odběrná místa obce Staré Hamry
18/25 ZO odkládá projednání řešení dodávky elektrické energie pro odběrná místa obce Staré
Hamry na některé z dalších zasedání zastupitelstva.
/6 – 0 - 0/
Starostka seznámila přítomné, s výsledky nabídek. Z oslovených firem poslaly nabídku pouze dvě. A
např. ČEZ zaslal dnes nabídku včetně smlouvy, ale podmínkou byla akceptace smlouvy, tj. doručení
podepsané smlouvy zpět na ČEZ, do dnešních 14.00 hodin.
Vzhledem k tom, že obec má fixaci do listopadu letošního roku, navrhla starostka tento bod odložit.

Pozemek – příjezd k nemovitosti č. ev. 110
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.
/5 – 0 - 1/Zdržel se: J. Kubala
13. Doplněný program jednání o body:
Smlouva o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-128021040/SOBS/2/2022 DOČ Staré Hamry, 272, NNK
Spolufinancování služby domova se zvláštním režimem – Medela – péče o seniory o.p.s.
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Smlouva o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-128021040/SOBS/2/2022 DOČ Staré Hamry, 272, NNK
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 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 ábř.. 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.
/6 – 0 - 0/

Spolufinancování služby domova se zvláštním režimem – Medela – péče o seniory o.p.s.
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.
/6 – 0 - 0/

Zápis Finančního výboru ze dne 15.8.2022
22/25 ZO bere na vědomí Zápis Finančního výboru ze dne 15.8.2022.

/6 – 0 - 0/

Diskuse
Starostka – znovu žádala o návrh, jak dále s projektem a dotací
Místostarosta –je jasné, že projekt do konce října už nestihneme realizovat, řešit na dalším ZO ještě
do voleb
Závěr
ZO bylo skončeno v 20.07 hodin.

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

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

Zápis byl vyhotoven dne 2.9.2022.

…………………………………………….
Bc. Jan Klepáč – ověřovatel zápisu

