Z á p i s z 25. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 16.11.2022
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast:
7 členů zastupitelstva obce
25 občanů obce, veřejnost
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.30 hodin.
V 17.30 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 (7 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.
Přítomná byla rovněž účetní obce paní Ivana Veličková.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/2

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Jan Klepáč.

/7 - 0 – 0 /

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/2

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ludvík Milfait a Robert Lang.

/7 - 0 – 0 /

3. Program
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.
/7 - 0 – 0 /

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce:
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.
Dnes na programu jednání revokace usnesení z důvodu emailového sdělení žadatele, majitele
pozemku 2523/3, že již nemá zájem na odkup zaplocené části pozemku parv.č. 2550/98, z důvodu
neschválení jeho dalšího požadavku – věcného břemene na část pozemku-přístupovou cestu.
Z uvedených důvodů nebyl záměr na prodej zveřejněn a schválení prodeje je bezpředmětné.
Výběr zhotovitele k projektu „Staré Hamry na kole“ navrhované usnesení nebylo přijato, a tak nebylo
ani ukončeno výběrové řízení, je dnes na programu jednání.
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.
Obě usnesení byla na programu tohoto zasedání ZO, byla projednána, a byla přijata usnesení.

Odpověď na dotaz p. Kroczek Kašíkové – možný střet zájmů účetní obce a předsedy finančního
výboru – odpověď:
Byla přečtena Odpověď na připomínku p. Petry Kroczek Kašíkové, vznesené na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.10.2022 k usnesení 13/01, která je uvedena v zápise
z ze zasedání ZO – možný střet zájmů účetní obce a předsedy finančního výboru. Odpověď
zpracovala po konzultaci s právníkem obce, starostka obce.
Podle Stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ke „střetu zájmů“
podle ust. § 83 odst. 2 zákona č, 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních

předpisů (dále jen zákon o obcích), nedopadá na vazbu člen zastupitelstva obce/předseda finančního
výboru a účetní obce, ale jedná se o střet zájmů při rozhodování v rámci zastupitelstva, tzn. tam, kde
by byla osobní vazba k věci, o které zastupitelstvo rozhoduje.
Dále v případě činností výborů, ať už finančního či kontrolního, se vždy jedná o kolektivní rozhodnutí,
nejedná se o libovůli jedince. Proto se domnívám, že v tomto směru ani střet zájmů v pravém slova
smyslu nemůže nastat, a ani zde nejde o rozhodovací činnost ve smyslu ust. § 83 odst. 2 zákona o
obcích.
Osobou blízkou obecní zřízení nedefinuje. V tomto případě se vychází z definic vymezených
občanským zákoníkem a trestním zákoníkem.
Osobou blízkou podle ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je:
Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona
upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené
nebo osoby, které spolu trvale žijí.
Osobou blízkou podle ust. § 125 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je:
Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojitel, sourozenec, manžel a
partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké
jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Zpráva o činnosti obce od posledního/ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 17.10.2022.
Poučení o ochraně osobních údajů při výkonu funkce zastupitele – na ustavujícím zasedání byly
všem zastupitelům předány materiály týkající se výkonu funkce zastupitele a pro výplatu odměn.
Jelikož ne všichni zastupitelé podepsané a vyplněné formuláře doručili zpět na obec starostka obce
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (GDPR) Poučení o ochraně osobních údajů při
výkonu funkce zastupitele přečetla.
Informace o činnosti obce:
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ jsme před podpisem smlouvy s poskytovatel dotace (SZIF)
Údržba a opravy obecního majetku:
Zaměstnanci obce průběžně provádí veškeré pravidelné podzimní práce, začala topná sezóna,
připravují se kulturní a společenské akce.
Došlo ke změně technika obec, kdy dlouholetý zaměstnance p. Václav Ondra odešel do důchodů. Na
jeho místo nastoupil p. Jan Dorociak. Kontakty na technika zůstávají stejné.
Odpadové hospodářství –z výkazu Ekokomu, za III/Q, vyplývá, že v obci třídíme více. Množství
vytříděného odpadu za toto období odpovídá odměně ve výši 43 349,- Kč, což je o více než 6 500,- Kč
více, než za II/Q letošního roku (36 700,- Kč).
Pokud se nebude měnit cena – poplatek za komunální odpad, což je na rozhodnutí zastupitelstva,
nemusí se vydávat a schvalovat na příští rok nová OZV.
Problém s odpady na Bílém Kříži má řešení, ale prozatím jsme se s obcí Klokočov nedohodli.
V komunálních volbách došlo ke změně starosty v obci Klokočov, takže bude zapotřebí zahájit nová
jednání.
Obecní vodovod – v nedávné době jsme zaznamenali poměrně velký odběr vody. Žádný únik na řádu
nebyl nalezen. Uvidíme, co přinese odečet spotřeby na jednotlivých odběrných místech. MSK vypsal
dotace, kde bychom mohli požádat o spolufinancování doplnění technologie řídícího systému zařízení
pro měření a regulaci v úpravně vody a doplnění monitoringu průtoků v distribuční síti. Pro žádost je
nutno doložit rozhodnutí o změně dokončené stavby, k čemu je zapotřebí projet. V současné době
zjišťuji časové a finanční nároky na projekt.
Otázkou pro zastupitele je ještě, zda se bude měnit či zůstane cena vodného (20,- Kč/m3).
Cena stočného SMVaku doposud nebyla sdělena.
Veřejné osvětlení v souvislosti se zvyšující se ceny elektrické energie, kdy VO je jedno
z nejvýznamnějších odběratelů el. energie, a to i přesto, že historicky nesvítíme v noci, rozhodli jsme
se, že ještě na zkoušku vypínat VO večer o 30 minut dříve a ráno zapínat o 30 minut později. Dobu
svícení tak zkrátíme o 1 hodinu za den. Je to na zkoušku. Uvidíme, jaké budou reakce občanů.

Kontrola příspěvkové organizace obce a kontroly na obci:
ZŠ – v říjnu letošního roku proběhla veřejnoprávní kontrola naší příspěvkové organizace – ZŠ Staré
Hamry, kontrolu prováděla obec ve spolupráci s Ing. Turoněm, daňovým poradcem obce. Výsledkem
kontroly je, že nebyla zjištěná žádná závažná pochybení, pouze drobná zjištění, ke kterým bylo dáno
doporučení k nápravě.
Další kontroly na obci:
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného – nebyly zjištěny splatné závazky a ani jiné evidenční nedostatky.
Kontrola z MSK na dodržování zákona o střetu zájmu – bez závad
Kontrola z MSK na agendu místních poplatků – bez závad (nebyl doručen protokol)
Kontrola z ORP Frýdlant n/O. na matriční agendu – bez závad (nebyl doručen protokol)
Dotace vypsané MSK – některé z nich bychom rádi na obci využili - podali žádost. Jedná se o dotaci
na podporu zdravého stárnutí, ze kterého lze např. uspořádat zájezd pro důchodce, dotace na drobná
vodohospodářská díla – dotace na vodovod. Předpokládám, že jako každoročně i letos bude vypsána
dotace na podporu rozvoje a obnovy venkova, kterou pravidelně využíváme. Předpokládám, že tady
bychom mohli podat žádost o dotaci na údržbu ocelového trubního mostu přes potok Červík. Jedná
se o odstranění koroze a nový nátěr, práce jsou složité v tom, že se musí převést tok potoka a také je
nutné dodržet podmínky Povodí Odry. O tyto náležitosti se cena prací prodraží, a také není, zda se
vše podaří vyřídit tak, abychom mohli žádost o dotaci podat ve vypsaném termínu.
Hasiči – velitel hasičů podal informace o činnosti jednotky za období od minulého zasedání – výjezdy
a probíhají školení hasičů, rozšiřují si odbornou způsobilost, místostarosta SDH podal informace
k rekonstrukcím (kuchyňka a sociální zařízení) probíhajícím v hasičské zbrojnici.
Kultura:
V novém volebním období jsme již stačili navštívit divadlo a uspořádat velice vydařený lampionový
průvod. Tady bych ráda poděkovala za organizaci a nové inovativní nápady zejména maminkám
z Klubu maminek. Dále je plánováno: Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílku v KD
s pohádkou, Mikulášský turnaj ve stolním tenise, Vánoční dílničky a ve spolupráci s farnosti půlnoční
mše svatá v kostele sv. Jindřicha. Zahájeny byly přípravy na obecní ples.
Prezidentské volby - termín: 13. – 14. 1.2023 a 27. – 28.1.2023, přípravy již byly zahájeny.
Zůstatky na účtu – stav k 15.11.2022: 16 601 599,- Kč (stav k 11.8.2022 16 728 578,-).
Dále starostka upozornila na postup obce/ zaměstnavatel a na základě upozornění, že zastupitel není
zaměstnanec, uvedla, že se jedná o vztah obdobný jako zaměstnavatel/zaměstnanec, v případě, že
zastupitelka p. Kroczek Kašíková nepodepíše p. účetní Četné prohlášení, že jako OSVČ odvádí
zálohy na veřejné zdravotní pojištění, alespoň v minimální povinné výši je postup následující:
Obec/zaměstnavatel musí z její měsíční odměny odvádět ze svého rozpočtu částku za minimální
pojistné, které se vypočítává z minimální mzdy. Minimální mzda činí 16 200,- Kč/měsíc, a z toho se
odvádí:
729,- Kč zaměstnanec/zastupitel
1459,- Kč zaměstnavatel/obec,
Jelikož měsíční odměna p. Kroczek Kašíkové činí 1 100,-Kč, je to nedostačující.
Z toho plyne, že zastupitelka by v tomto případě dlužila obci 1 154,- Kč. Zastupitelstvo musí
v takovém případě rozhodnout, jak v takovém případě postupovat.
Jsou dvě možnosti:
Vymáhat po zastupitelce
Doplatit z rozpočtu obce
O zvoleném postupu se musí rozhodnout – hlasovat. Ve věci hlasováno nebylo, jelikož p. Kroczek
Kašíková uvedla, že na odevzdání má ještě čas do konce listopadu 2022, jelikož odměna za měsíc
listopadu bude vyplacená až v prosinci 2022.

4.

Rozpočtové opatření č. 8/2022

4/02 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/4 - 0 – 3 / zdrželi se: J.Klepáč, L. Milfait, P. Kroczek Kašíková
P. Kroczek Kašíková uvedla, že tabulka je velmi stručná, odůvodnění rovněž, dále se zeptala, proč se
příspěvek na volby nezahrnul rovnou do rozpočtu při jeho sestavování, a zajímala se o to, jak se
rozpočet tvoří
Účetní- krátce zodpověděla dotaz
Starostka odpověděla, že na dotaz k tvorbě rozpočtu bude odpovězeno v souladu se zákonem, tj. do
30 dnů, a informace o tvorbě o rozpočtu najde v příslušném zákoně.

5. Rozpočtové opatření č 9/2022
5/02 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 – 2 / zdrželi se: L. Milfait, P. Kroczek Kašíková

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, kdy P. Kroczek Kašíková rozebírala jednotlivé položky,
ptala se, co obsahují, např. proč nebyly do příjmů zahrnuty příjmy § 3399 z prodeje knihy hned při
sestavování rozpočtu, když se vědělo, že se kniha bude v tomto roce prodávat a další – např. Od§
6171 – vnitřní správa, stav na § k dnešnímu dni, a co je v něm konkrétně obsaženo, totéž k péči o
veřejnou zeleň a další
I.Červenka se p. Kroczek Kašíkové zeptal proč tyto záležitosti neprobrala na pracovní schůzce
P. Kroczek Kašíková odpověděla, že jen veřejné zasedání je zde od toho, aby se na něm vše
projednalo, jinak to nemá váhu
Starostka odpověděla, že na dotazy bude odpovězeno v souladu se zákonem, tj. do 30 dnů
L. Milfait – uvedených 30 dnů na odpověď je pro občany, ale pro zastupitele je to 15 dnů
Starostka je to 30 dnů, ale ověřím, a do 30 dnů podáme informaci k § 3399, Od§ 6171 – vnitřní
správa, co je v něm konkrétně obsaženo, totéž k péči o veřejnou zeleň.

6. Zrušení výběrového řízení na stavební práce k projektu „Staré Hamry na kole“
6/02 ZO ruší výběrové řízení na stavební práce k projektu „Staré Hamry na kole“. /7 - 0 – 0 /
P. Kroczek Kašíková upozornila, že starostka uvádí dva datumy, kdy proběhlo výběrové řízení na
uvedený projekt – 16.8.2022 a 18.8.2022
Starostka zřejmě jsem se někde spletla nebo přepsala, který den to proběhlo, teď nevím

7. Nájemní smlouva – pozemek č. 112 315
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 je 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.
/6 - 0 – 1 / zdržela se: P. Kroczek Kašíková

P. Kroczek Kašíková k hlasování uvedla, že se zdržela z důvodů, že v materiálech ke smlouvě nebyly
přiloženy přílohy
P. Kroczek Kašíková detailně rozebrala nájemní smlouvu na pozemky
Místostarosta uvedl, že se jedná o klasickou smlouvu LČR
L. Jančura – uvedl, že smlouvy nemusí být vždy číslované, záleží na zvyklostech,
P. Kroczek Kašíková upozornila, že nájemní smlouva na dobu určitou vypršela 30.6.2015, přesto byl
nájem po dobu 6-ti let placen, jak to
Starostka - protože pozemky skutečně využíváme, a to pro důležitou infrastrukturu obce bylo
nájemné placeno
Účetní uvedla, že na základě vystavené faktury
P. Kroczek Kašíková uvedla, že finanční výbor si 6 let nepovšiml, že smlouva už není platná, a dále se
otázala, zda na pozemek, který již není součástí nájemní smlouvy byla uzavřena jiná nájemní smlouva,
zda s BL
Starostka uvedla, že prověří a odpoví v souladu se zákonem do 30 dnů nebo na příštím zasedání ZO

8. Dodatek ke smlouvě – Trafin Oil

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.
/6 - 1 – 0 / proti: P. Kroczek Kašíková

P. Kroczek Kašíková se otázalo o jaký dodatek se jedná, ke které smlouvě, co dodatek řeší, požaduje
předložení všech podkladů a doplnění všech náležitostí¨
starostka uvedla o jakou smlouvu se jedná, že předmět smlouvy je uveden v dodatku a dodatek
upravuje, že tato služba bude obci poskytována ZDARMA
P. Kroczek Kašíková uvedla, že každé příští zasedání požaduje dodat veškeré podklady
Starostka uvedla, že v tomto případě budeme muset zvýšit počet zaměstnanců o další administrativu,
jelikož stávající zaměstnanci mají velmi náročné kumulované agendy, a již nyní jsou požadavky
zastupitelky časově velmi náročné

9. Smlouva o dílo na rok 2023 – DIGIS spol. s r.o.

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.
/7 - 0 – 0/

10. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě – E. Kopl
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.
/7 - 0 – 0/
L. Milfait upozornil, že smlouva má zásadní vady, není uvedeno, zda je na dobu určitou či neurčitou
Starostka – pokud není uvedeno, má za to, že na dobu neurčitou
P. Kroczek Kašíková - to je zásadní vada a doporučila materiál přesunout na další zasedání ZO

12. SENIOR TAXI – zvýšení ceny a pokračování v roce 2023
11/02 ZO bere na vědomí zvýšení ceny jízdného za km na 12,- Kč s účinností od 1.10.2022.
/4 - 0 –3 / zdrželi se: J.Klepáč, L. Milfait, P. Kroczek Kašíková
Byl podán protinávrh ve věci usnesení o pokračování služby SENIOR TAXI v roce 2023:
12/02 ZO odkládá projednání zapojení obce Staré Hamry do projektu služby SENIOR TAXI v roce
2023 a poskytnutí neinvestičního příspěvku ke krytí této služby na další zasedání zastupitelstva
obce.
/2 - 0 – 5/ proti: L. Milfait, E. Tořová, R. Franta, J. Kubala, R. Lang USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
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.
/4 - 1 – 2 / proti: J. Klepáč, zdržel se: L. Milfait, P. Kroczek Kašíková
Kroczek Kašíková upozornila, že emailem byla obec obeslána již v červenci, proč se projednává až
dnes
Starostka – z důvodu nového ZO
Kroczek Kašíková – jak bude účtována zvýšena cena od října, nevěděla jsem, že se proplácí jízdné ve
výši 100%
Lang – o 100 % bylo rozhodnuto v minulosti, je vidět, že přehled nemáte
Klepáč – byl jsem proti této službě od samého začátku, navrhoval jsem levnější variantu, poskytovat
služby by mohla obec, zaměstnanců a aut má dostatek, cesty se seniory by šlo využít i k vyřizování
jiných obecních záležitostí
Starostka - služba je oblíbena, více využívána, v letošním roce, k poslednímu říjnu to bylo 50 jízd, cena
tak rozhodně není 5 000,- Kč/jízda, v říjnu nebyla žádná jízda, v listopadu, k dnešnímu dni, snad 1
Kroczek Kašíková – jak tedy bude propláceno 100 % v období od 1.10. 2022, kolik jízd to bylo
Starostka – pokud jsem pochybila, doplatím to, jedná se cca o 2 – 3 jízdy.
Milfait – vyúčtování sloupcovým grafem není nejvhodnější, zajímá mě počet jízd, ujetých kilometrů a
celkové náklady, podrobné vyúčtování
starostka - počet jízd jsem teď uvedla, ujetých km v poměru k počtu jízd má naše obec vždy nejvíce,
což je pochopitelné, pošlu Vám přehledy
místostarosta – uvedl, že je pro zachování služby, je spolehlivá, profesionální, stále více využívána, a
na sociální služby se vždy doplácí
starostka je to porovnatelné s Avii, kterou obec provozovala v rámci sociálních služeb, a byla
některými zastupiteli podporována, náklady na 1 km Avie, a senior taxi jsou zhruba stejné – starostka
přečetla zpracovaný rozbor
Klepáč – srovnání s Avii je nerelevantní, mohla být vyřazena již dávno
Starostka – již je vyřazena

11. Plán zimní údržby 2022/2023
14/02 ZO schvaluje Plán zimní údržby na období 2022/2023.

/7 - 0 – 0/

12. Smlouva o dílo s dodavateli zimní údržby 2022/2023
P. Kroczek Kašíková podala protinávrh ve věci usnesení o projednání zimní údržby:
15/02 ZO schvaluje projednání zimní údržby na mimořádném zasedání zastupitelstva obce,
nejpozději do 30.11.2022 a zjištění zákonnosti zadávacího řízení v časové tísni.
/2 - 0 – 5/zdrželi se:: J. Klepáč, E. Tořová, R. Franta, J. Kubala, R. Lang USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
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.
/6 - 1 – 0/ proti: P. Kroczek Kašíková
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, zejména nad tím, zda se skutečně jedná o výběr
dodavatele v časové tísni, proč se tomu nepředešlo, jak se ptala se P. Kroczek Kašíková
Starostka uvedla, že všichni zastupitelé byli o situaci se zimní údržbou seznámení na pracovním
setkání, kdy zejména zazněla ta informace, že zimní údržbu nechce nikdo dělat, nechtěli ani v letních
měsících, kdy měli obavu o to, jak stanovit cenu s ohledem na výši ceny v době provádění zimní
údržby. Všem byly zaslány dopisy, s hlavními dodavateli jsme se setkali, s dalšími dvěma hovořila
starostka, na pracovní setkání přišel situaci vysvětlit zástupce jednoho z dodavatelů. Na základě
těchto informací starostka konzultovala znění usnesení, zejména vzhledem max ceny za VZMR 2 000
0000,- Kč, jedná se o cenu bez DPH, je počítáno s rezervou, je možné limit o 10 % překročit, a
vysvětlila znovu proč časová tíseň. Dále uvedla, že celý postup konzultovala s vedoucím odboru
veřejných zakázek na kraji, a proto trvá na znění, jak je uvedeno, a na hlasování o celém usnesení,
nikoliv po jednotlivých částech.
P. Kroczek Kašíková uvedla, že trvá na hlasování po jednotlivých částech, jelikož nesouhlasí s časovou
tísní, dle jejího názoru mělo bývalé vedení času dost
L. Milfait uvedl, že v usnesení uvedeném textu „výjimka ze zákona“ nesouhlasí, není možné dát
výjimku ze zákona, pokud ano, na základě čeho
Starostka na základě požadavku L. Milfaita návrh na usnesení upravila, uvedený text „výjimka ze
zákona“ byl z návrhu na usnesení vypuštěn
Starostka dále uvedla, že zajištění zimní údržby je pro občany nezbytné pro jejich život zde, a
doporučuje návrh schválit tak, jak byl upraven
P. Kroczek Kašíková navrhovala nové znění usnesení, podle kterého by ZO projednalo zimní údržbu
znovu,
O návrhu P. Kroczek Kašíkové bylo hlasováno, usnesení nebylo přijato
J. Klepáč – zimní údržba je důležitá, jen aby to bylo legislativně správně, je zapotřebí přijat
kompromis

13. Výběr dodavatele elektrické energie
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.
/6 - 0– 1/ zdržela se: P. Kroczek Kašíková

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.
/6 - 0 – 1/ zdržela se: P. Kroczek Kašíková
Proběhla rozsáhla diskuse o tom, co znamenají ceníky „SPOT“
P. Kroczek Kašíková uvedla, že ceníky nejsou součástí smlouvy, na webových stránkách není ceník,
který by odpovídal návrhu smlouvy, cenu musíme znát
Místostarosta – upozornil, že ve věci ceníků, smlouva odkazuje na webové stránky ČEZ
P. Kroczek Kašíková dále upozornila, že smlouva je na dobu určitou, ale zároveň umožňuje prolongaci,
tedy automatické prodloužení smlouvy, v případě že obec nepodá výpověď ze smlouvy dva měsíce
před uběhnutím doby určité
Starostka - po konzultaci s odborníky vím, že v současné době platí i pro obec, cenový strop, 5 000,Kč MWh, zda bude platit pro celé období, tj. pro rok 2023, dnes nedokáže nikdo závazně říct

14. Žádost ZŠ Staré Hamry o souhlas použitím rezervního fondu
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.
/4 - 0 – 3 / zdrželi se: J.Klepáč, L. Milfait, P. Kroczek Kašíková

15. Vnitřní směrnice Obce Staré Hamry č. 5/2022
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.
/7 - 0 – 0/
P. Kroczek Kašíková upozornila na obsahovou stránku směrnice, kdy v případě matrikářky v textu bylo
uvedeno slovo „odměna“, namísto slova „plat“ a „příplatek“
Starostka – chybná slova v textu upraví
16. Finanční a věcné příspěvky občanům na období 01.01.2023 – 31.12.2026
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.
/7 - 0 – 0/

Ostatní finanční a majetkové záležitosti
17. Revokace usnesení č. 19/25 ze dne 18.8.2022
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.
/7 - 0 – 0/

18. Usnesení starostky obce, s pravomocí rady obce, ze dne 19.09.2022
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.
/6 - 0 – 1/ zdržela se: P. Kroczek Kašíková
P. Kroczek Kašíková se otázala na počet domácnosti
Starostka společně se zapisovatelkou odpověděly- 280-290
P. Kroczek Kašíková uvedla, že starostka obce, podle zákona, může sama rozhodnout o věcných
darech do výše 20 000,- Kč/rok, a zde se jedná o částku větší než 200 000,- Kč
Starostka uvedla, že občan dostal dar do 1 000,- Kč, a zákonem je stanovená částka 20 000,- Kč/rok
na osobu/rok. Bylo ověřeno.
Účetní potvrdila, že skutečně bylo ověřeno.

19. Ušlý výdělek neuvolněných členů ZO
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.
/7 - 0 – 0/
P. Kroczek Kašíková uvedla podle, kterého metodického pokynu postupovala při výpočtu uvedených
částek, a dále nabídla, že zpracuje zásady evidence a poskytování náhrad.

20. Dohody o provedení práce uzavřené mezi Obci Staré Hamry a členy zastupitelstva obce
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.
/7 - 0 – 0/
21. Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Staré Hamry, ze dne 7.9.2022
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.
/7 - 0 – 0/
p. Kroczek Kašíková přečetla zjištěné nedostatky kontrolního výboru.

Doplněný program:
Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice na r. 2023
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.
/5 - 1 – 1/ proti: Kroczek Kašíková, zdržel se: L. Milfait

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství.
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.
/5 - 0 – 2/ / zdržel se: L. Milfait,: Kroczek Kašíková,
P. Kroczek Kašíková – jak obec platí DPH
Účetní – odpověděla, že čtvrtletně
Ostatní: --Diskuse:
J. Klepáč – nové stavby a rekonstrukce v obci, na Červíku, řeší odpady domovními ČOV, kdy přichází
v úvahu výstavba kanalizace
Starostka – máme pouze studii, ke které ještě chybí podpisy některých dotčených vlastníků pozemku,
zastupitelstvo obce ještě o zpracování projektu na kanalizaci nejednalo
J. Klepáč – jak to vypadá s realizací chodníku Most – Černá
Starostka – byla podaná žádost o dotaci ze SFDI, dotace nebyla přiznána, jednali jsme se SFDI v Praze,
vysvětlovali připomínky k projektu, z jednání byl pořízen zápis, který jsem společně s projektanty, se
kterými jsem na schůzce byla rozporovala v průvodním dopise, jiná možnost nebyla, odpověď ze SFDI
byla doručena v tomto týdnu, ještě jsem se s ní nestihla pořádně seznámit. Ze SFDI je možno žádat
znovu, ve výzvě na r. 2024, musí se nechat aktualizovat rozpočet. Rýsuje se další možnost dotace, a
to z IROP, i z IROP přes Mas. Tady je také potřebný nový rozpočet, a to podle pravidel IROP a dále
jsou zapotřebí další studie – bezpečnosti a ekologický posudek. Zjišťuji náklady. V IROP přes MAS se
ještě neví, zda podmínky budou stejné. Také není jasné, zda VH MAS podpoří dotaci na chodníky.

Závěr: Starostka poděkovala za účast a zasedání zastupitelstva ukončila.

ZO bylo skončeno ve 20.47 hodin.

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

…………………………………………….
Ing. Bc. Ludvík Milfait – ověřovatel zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 21.11.2022.

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

