Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 16.11.2022
1/2 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Jan Klepáč.
2/2 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ludvík Milfait a Robert Lang.
3/2 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o dotaci na provoz záchranné
stanice Bartošovice na r. 2023 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství.
Dále navrhuji stažení bodu 11. Technicko-ekonomická studie pro výstavbu tepelných čerpadel
z dnešního programu.
4/02 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/02 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/02 ZO ruší výběrové řízení na stavební práce k projektu „Staré Hamry na kole“.
7/02 ZO schvaluje Nájemní smlouvu – pozemek č. 112 315 uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.
p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ:
CZ42196451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 54, zastoupený Ing. Tomášem Pekou, lesním správcem, Lesní správa Frýdek – Místek, Morávka
557, 739 04 Pražmo a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry,
zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ: 00297241; předmětem smlouvy jsou pozemky
parc. č. st. 2912, st. 2914, st. 2944, 3061/11, 3061/12, 3435/40, 4493/5 v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré
Hamry, nájemné je stanoveno ve výši 6,40 Kč bez DPH/m2/rok; a pověřuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/02 ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu uzavřený mezi poskytovatelem
služby Třídímolej.cz firmou TRAFIN OIL, a.s. se sídlem Kopeční 1009/*12, Slezská Ostrava, 71000
Ostrava, IČ: 27789080, DIČ: CZ27789080, zastoupenou Martinem Veselým, project manager, na
základě plné moci ze dne 02.08.2019 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré
Hamry, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ: 00297241; předmětem smlouvy je
prodloužení platnosti smlouvy o 5 let a to i opakovaně (více viz čl. III předmětné smlouvy), přičemž
sběr a likvidace odpadu je poskytován bezplatně (více viz čl. IV. předmětné smlouvy); a pověřuje
starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
9/02 ZO schvaluje Smlouvu o dílo, Číslo smlouvy zhotovitele: STH 23_SOD, 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, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem
společnosti, předmětem smlouvy je aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2, vložení
Ortofotomapy 2022, Pasport pozemních komunikací, Pasport dopravního značení, aktualizace dat
inženýrských sítí – nové vodovodní přípojky, a dále systémová podpora a zákaznická podpora, cena
díla celkem: 36 300,- Kč včetně DPH; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
10/02 ZO odkládá projednání Dohody o ukončení smlouvy o poskytování IT služeb uzavřenou mezi
Eduardem Koplem se sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 8735229 a Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou ke dni 31.12.2022, a Smlouvy o poskytování IT služeb uzavřenou mezi Eduardem Koplem se
sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 8735229 a Obci Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, kdy
předmětem smlouvy jsou IT služby v rozsahu a podmínek stanovených touto smlouvou, na další
zasedání zastupitelstva obce.
11/02 ZO bere na vědomí zvýšení ceny jízdného za km na 12,- Kč s účinností od 1.10.2022.
13/02 ZO souhlasí se zapojením obce Staré Hamry do projektu SENIOR TAXI provozovaného
Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí v roce 2023, a dále schvaluje poskytnutí
neinvestičního příspěvku v maximální výši 93 000,- Kč ke krytí nákladů spojených s provozováním
služby Senior Taxi v roce 2023 provozované Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí.
14/02 ZO schvaluje Plán zimní údržby na období 2022/2023.
16/02 ZO bere na vědomí, že v rámci zajištění zimní údržby na období prosinec 2022 až březen 2023
byl proveden průzkum trhu. Všem obvyklým dodavatelům byl zaslán dopis a následně bylo se všemi

oslovenými osobně komunikováno se starostkou obce. Další společnosti nebyly vyzvány z důvodů
odlehlosti a rozlehlosti obce, náročností na znalost udržovaných komunikací v obci, a také s ohledem
na cenovou nestabilitu. Do doby příprav materiálů pro jednání zastupitelstva obce nepřišla žádná
nabídka na provádění zimní údržby.
Zároveň ZO bere na vědomí, že z pracovního jednání zástupců obce týkajícího se zajištění zimní
údržby na období prosinec 2022 až březen 2023 konaného dne 14.11.2022 vzešla cena, bez DPH, pro
provádění zimní údržby – pluhování pro dané období takto: 1 500,- Kč/hodina + cena pohotovosti
(měsíční paušál) ve výši 500,- Kč/den/traktor. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby
zimní údržby na období prosinec 2022 až březen 2023 je do 2 000 000,- Kč.
Dále ZO schvaluje výjimku z Metodického pokynu zastupitelstva obce 1/2017 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu schváleného zastupitelstvem obce dne 28.2.2017 usnesením č. 14/21.
Důvodem této výjimky je zabránění kolapsu veřejných služeb – zajištění zimní údržby v obci, nezájem
dodavatelů – poskytovatelů služeb zimní údržby a časová tíseň pro zahájení zadávacích řízení,
přičemž zásady stanovené v § 6 zákona o veřejných zakázkách byly dodrženy.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu smluv s jednotlivými dodavateli zimní údržby za těchto
podmínek: maximální cena za hodinu práce – plužení 1 500,- Kč bez DPH a maximální cena
pohotovosti (měsíční paušál) ve výši 500,-Kč/den/traktor bez DPH, a to na období od 1.12.2022 do
31.3.2023.
17/02 ZO rozhodlo z důvodu možného kolapsu poskytování služeb veřejného zájmu, konkrétně
zajištění a výběru dodavatele elektrické energie na rok 2023, že nebude postupováno podle
Metodického pokynu zastupitelstva obce 1/2017 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek
malého rozsahu.
18/02 ZO schvaluje výběr dodavatele el energie pro objekty a zařízení v majetku Obce Staré Hamry
na rok 2023 obchodní firmu ČEZ ESCO a.s. a to na základě jediné podané cenové nabídky, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č.1 přijatého usnesení.
19/02 ZO schvaluje použití rezervního fondu Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek - Místek,
příspěvková organizace, Staré Hamry 281, 739 15, IČ: 70981400 na úhradu ztráty z minulých let a to
ve výši 146 661,20 Kč.
20/02 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 5/2022 na poskytnutí příspěvku na úpravu
zevnějšku při obřadech a odměny pro matrikáře, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
21/02 ZO schvaluje finanční příspěvky občanům obce na období 1.1.2023 až 31.12.2026 takto:
vítání občánků u příležitosti narození ve výši 3 000,- Kč/dítě s trvalým pobytem v obci Staré Hamry
příspěvek na mimoškolní aktivity dětí od 0 let do ukončení základní školní docházky ve výši 1 500,Kč/ rok a dítě s trvalým pobytem v obci Staré Hamry v daném kalendářním roce,
a věcné dary občanům obce na období 1.1.2019 až 31.12.2022 takto:
jubilanti (70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně) dárkový koš ve výši 1 500,- Kč, na Mikulášskou nadílku
pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 350,- Kč/dítě s trvalým pobytem v obci Staré Hamry
22/02 ZO revokuje usnesení č. 19/25 ze dne 18.8.2022 týkajícího schválení záměru 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.
23/02 ZO bere na vědomí Usnesení starostky obce, s pravomocí rady obce, ze dne 19.09.2022, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
24/02 ZO schvaluje výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost ve výši
240,-Kč za hodinu. Jedná se o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce.
Nejvyšší možná částka, kterou lze jako náhradu poskytnout za kalendářní měsíc je ve výši 5 730,- Kč, a
ZO ukládá P. Kroczek Kašíkové zpracovat Zásady pro poskytování náhrady mzdy a výdělku členů
zastupitelstva obce pracující jako OSVČ.
25/02 ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a panem Jaroslavem
Kubalou, členem zastupitelstva obce:
1. za výkon funkce Velitele výjezdové jednotky SDH Staré Hamry
2.za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy);
a dále schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ing. Rudolfem Frantou,
členem zastupitelstva obce, a to za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy); přičemž
usnesení č. 25/21 a 26/21 ze dne 14.12.2021 o výši odměn zůstávají v platnosti.

26/02 ZO bere na vědomí Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Staré Hamry, ze
dne 7.9.2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
27/02 ZO projednalo Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice na r. 2023 podanou ZO
ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranné stanice a Dům přírody Poodří se sídlem Bartošovice č.p. 146,
Bartošovice 742 54, IČ: 47657901 a ZO neschvaluje dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice
na r. 2023.
28/02 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství uzavřený mezi Obci
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a firmou Ing. Jiří Turoň se sídlem podnikání Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město, IČ:
47173548, předmětem dodatku je zvýšení odměny o 1 000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu
Dodatku č. 1 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

Bc. Eva Tořová, starostka

Ing. Bc. Ludvík Milfait – ověřovatel zápisu

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

