Starohamerský

zpravodaj
LEDEN 2018
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Usnesení
z 28. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry,
konaného dne 20. 12. 2017
1/28 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a p. Ivo
Franke.
2/28 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Robert Lang a Ing. Rudolf Franta.
3/28 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouva o
poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2018, Smlouva o dílo –
DIGIS, spol. s r.o., Smlouva/prokazatelná ztráta – ČSAD, Kalkulace úplaty za
odběr povrchové vody pro rok 2018, Ustanovení inventární komise a likvidační
komise, ostatní záležitosti v souvislosti se změnou zákona o obcích a Nařízením
vlády, Dohoda o narovnání – dotace z MSK.
4/28 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/28 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6-2017, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
6/28 ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
7/28 ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/28 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Základní škola Staré Hamry,
okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
9/28 ZO schvaluje na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní
škola Staré Hamry, okres Frýdek - Místek, IČ 70981400 na rok 2018 ve výši
800.000,- Kč.
10/28 ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období
2019-2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/28 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2018 ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/28 ZO schvaluje přijetí Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, určenou pro příspěvkovou organizaci Základní škola Staré
Hamry, okres Frýdek - Místek, IČ 70981400 na projekt registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002165, v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,

výše dotace 106.001,60 Kč, zároveň schvaluje převod finančních prostředků –
dotace v uvedené výši na účet příspěvkové organizace Základní škola Staré
Hamry, okres Frýdek - Místek, IČ 70981400.
13/28 ZO ruší přílohu č. 1 usnesení č. 6/27 ze dne 30.11.2017 a nově
nahrazuje a schvaluje přílohou č. 2, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
14/28 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací praktického lékaře – MUDr. Pavla
Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ: 29459737,
zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok
2018 příjemci dar ve výši 45.000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných
služeb a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení a zároveň bera na vědomí Zápis o použití darovaných
finančních prostředků v roce 2017 - čerpáno v souladu s účelem určení, ve
znění přílohy č. 2 přijatého usnesení.
15/28 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období
od 20.12.2017 do 31.12.2017 v takovém rozsahu, aby nedocházelo
k překračování rozpočtu.
16/28 ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč SDH Staré Hamry na
spolkovou činnost v r. 2017.
17/28 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních
služeb v roce 2018 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se
sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným
Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných
knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok
2018 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování knihovnických a
informačních služeb na rok 2018 ve výši 64.000,- Kč, ZO pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
18/28 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 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, Aktualizace vodovodu, vložení kanalizace z podkladů
SMVaK a zákaznická podpora, cena díla celkem: 10.285,- Kč včetně DPH, ZO
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.

19/28 ZO schvaluje dotaci na rok 2018 na prokazatelné ztráty PHD dopravce
ČSAD Frýdek – Místek ve výši 206.700,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
20/28 ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody na rok
2018 stanovenou Správou toků Lesů ČR ve výši 3,05 Kč/m3 včetně DPH.
21/28 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 26 a
Opatření starostky obce Staré Hamry č. 27 kterými byla ustanovena inventární
komise a likvidační komise pro pravidelnou periodickou zákonnou inventarizaci
obecního majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2017.
22/28 ZO schvaluje funkci starosty obce jako dlouhodobě uvolněnou, ostatní
členové zastupitelstva obce včetně místostarosty obce jako funkce neuvolněné.
Dále schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve stejné výši jako
bylo stanoveno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 11/1,
12/1 a 13/1 ze dne 07.11.2014.
23/28 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 2/2017, o nákladech
na stravování a jejich úhradě, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
24/28 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 3/2017, na poskytnutí
příspěvku na úpravu zevnějšku při obřadech a odměny pro matrikáře, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
25/28 ZO schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Obci Staré Hamry
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, ve věci posunutí termínu pro ukončení
realizace projektu do 30. 6. 2018 a pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu do 30. 7. 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
26/28 ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 na projekt „ZŠ ve Starých
Hamrech větrání kuchyně a jídelny“.
Ve Starých Hamrech 21. 12. 2017

Bc. Eva Tořová, starostka

Starostka informuje
Co připravuje obec na rok 2018?
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v loňském roce schválilo
rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou naplánovány ve
výši 17.159.900,- Kč.
Příjmová část rozpočtu tvoří zejména podíl rozpočtového určení daní
(předpokládaná výše na 1 obyvatele v r. 2018 je 17.686,- Kč), daň z nemovitosti
(stále platí obcí stanovený koeficient 5) a celá daň z nemovitosti je příjmem
obce, místní daně neboli místní poplatky, správní poplatky, nájmy a pronájmy
bytových a nebytových prostor, různé jiné poplatky např. vodné, platba za
komunální odpady a jiné nahodilé příjmy.
Ve výdajové části rozpočet samozřejmě obsahuje tzv. mandatorní výdaje
(přikázané výdaje stanovené zejména zákonem, jiným právním předpisem nebo
vyplývající ze smluvních závazků), které se zhruba ve stejném rozsahu a výši
opakují každoročně a dále výdaje naplánované na letošní rok např. na investice,
opravy a údržbu obecního majetku, nebo na pořízení majetku nového. Dále na
zajištění sociální péče, bezpečnosti a veřejného pořádku, a podporu
společenského života v obci v oblasti kultury či sportu a zajištění tradičních
obecních akcí.
Celý rozpočet obce na rok 2018 najdete v tomto zpravodaji.
Silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné silniční
dopravy a dopravní obslužnost:
- pokračujeme v přípravách na vybudování chodníku kolem silnice I/56, do
konce dubna letošního roku by měl být zpracován geologický posudek
pro úsek ve skalách, který určí podmínky pro umístění chodníku,
- začneme odstraňovat závady zjištěné při běžné prohlídce propustů,
mostu a lávky provedené v loňském roce,
- plánuje opravu další z účelových komunikací v majetku obce,
- každoročně se obec finančně podílí na zajištění dopravní obslužnosti.
Pitná voda:
- bude provedeno nové oplocení vodojemu na Klepačce,
- podle situace, po vyhodnocení sond, bude zváženo, zda budou
pokračovat práce na obnově vodovodního řádu v úseku od úpravny vody
po Červík,

- v lednu letošního roku byla podána žádost o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Staré Hamry –
rekonstrukce vodovodního řádu – havarijní stav“, která proběhla
v loňském roce, a která stála 2.577.300,- Kč. Požadovaná částka je
1.250.000,- Kč (48,5%) a zda bude naše žádost schválena, bude jasné po
březnovém zasedání krajského zastupitelstva.
Základní škola:
O tom, co vše se chystá v letošním roce v naší škole, v samostatném příspěvku
informuje paní ředitelka.
Snad jen pro doplnění:
- akce „Rekonstrukce a modernizace spojovací chodby ZŠ Staré Hamry“ se
oproti plánu (projekt se měl realizovat v loňském roce) bude realizovat o
letošních jarních prázdninách. Na tuto akci jsme získali dotaci z rozpočtu
MSK ve výši 102.000,- Kč.
- připravený máme projekt „ZŠ – větrání kuchyně a jídelny“, který zahrnuje
venkovní osazení rekuperační vzduchotechnické jednotky pro přívod a
odvod vzduchu s elektroohřevem a novou kuchyňskou digestoř
s tukovými filtry. Návrh projektu vychází z hygienických předpisů o
udržení mikroklimatických podmínek ovzduší uvnitř objektu pro pobyt
osob. Cena dle projektu 399.700,- Kč a na akci byla podána žádost o
dotaci
z programu
Podpora
obnovy
a
rozvoje
venkova
Moravskoslezského kraje 2018. Požadovaná dotace: 314.000,- Kč. Pokud
bude dotace schválena, bude projekt realizován během letních prázdnin,
- s realizací během letních prázdnin počítáme také u projektu „Jazykové
vzdělávání bez bariér“ jehož předmětem je vybudování nové jazykové
laboratoře, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérového sociálního
zázemí a zajištění konektivity školy. Projekt je zaměřen na modernizaci
učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám
pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni
technického vývoje a umožňovala rozšíření nových forem výuky. Žádost o
dotaci na tento projekt byla podána v rámci výzvy vyhlášené MAS
Frýdlantsko- Beskydy, z. s. Jedná se o finančně náročný projekt, který
bude realizován pouze v případě úspěšné žádosti o dotaci. Z dotací lze
získat finanční prostředky až do výše 95% uznatelných výdajů.
- v návaznosti na předcházející projekt je zvažována výměna části staré
elektroinstalace v budově ZŠ
- z důvodu vysokých nákladů na vytápění školy (v porovnání s náklady na
vytápění prostor v budově OÚ a v KD jsou neúměrně vysoké) jsme
nechali provést v budově školy měření úniku tepla termokamerou, a
podle výsledků pak bude postupováno dále např. zateplením střechy.

Kultura a péče o kulturní dědictví:
- pro letošní rok, stejně jako v létech minulých, plánujeme podpořit a
uspořádat spoustu společenských, kulturních či sportovních, tradičních
akcí. Připomeneme i výročí 100 let existence Československa.
Zdravotnictví:
- zajištění lékařské péče ve stávajícím rozsahu a úrovni.
Bytové a nebytové hospodářství:
- v obecních garážích na Samčance bylo v průběhu ledna 2018 instalováno
bezpečnostní zařízení, které by mělo přispět k větší ochraně majetku
obce.
Veřejné osvětlení:
- pro letošní rok nejsou plánovány žádné investice, ale pouze běžná údržba
a opravy.
Odpadové hospodářství:
- v letošním roce neplánujeme žádnou obnovu sběrných nádob. Rozšíření
a modernizace, kterou jsme prováděli v minulých létech, je podle nás
dostačující, ale měli bychom asi více času věnovat „výchově“ jak správně
nakládat s odpady. Tabulka výdajů obce za odpady v r. 2017, zveřejněná
za článkem, vypovídá o tom, že se asi nechováme všichni správně a
hospodárně. Velkoobjemové kontejnery jsou anonymní, vejde se tam
toho hodně, a tak tam dáváme i to, co do komunálního odpadu
nepatří!!!, ale je to pohodlnější. ☻
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
- není nám jedno, jak obec vypadá, takže i dále budeme pokračovat
v řádné údržbě veřejných prostranství a zeleně, plánujeme pokračovat
v menších obnovách či úpravách zejména v centru obce na Samčance, ale
také v okolí starohamerského kostela a kostela na Gruni.
- budou obnoveny hrací prvky na dětském hřišti na Samčance, plánujeme
rozšíření hracích prvků na travnatou plochu,
- v plánu je položení nového, umělého povrchu na hřiště u školy. Jedná se
umělý povrch, který je určen a je vhodný na všechny míčové a raketové
sporty včetně in-line bruslení na kolečkových bruslích a v zimním období
lze povrch zaledovat.

Sociální péče:
- zajištění v rozsahu let minulých - rozvoz obědů, možnost zajistit odvoz
k lékaři, či dovoz nákupu – po předchozí domluvě, využití avie.
Bezpečnost a veřejný pořádek:
- v letošním roce chceme vyhodnotit kamerový systém, který byl v obci
instalován a uveden do provozu na konci loňského roku a po
vyhodnocení je na zvážení přidání další kamery, která by monitorovala
parkoviště na Samčance. První měsíc (vánoce a konec roku) provozu
kamerového systému ukázal, že kamery plní i neočekávanou funkci –
autobusové zastávky na Černé a v Hutích už nejsou obloženy odpadky!
Uvidíme, zda to vydrží i v létě ☺.
Požární ochrana – dobrovolná část:
- na letošní rok hasiči plánují věnovat se vybavení hasičárny. Plánují
pořízení nového nábytku (stolů a židlí) a nové vybavení kuchyně. Dojít by
mělo i na již několik let odkládanou novou elektroinstalaci.
Místní správa:
- v květnu letošního roku nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation), které je
závazné i pro všechny orgány veřejné moci, tedy i pro obce a také pro
jejich příspěvkové organizace. Tedy i pro naší základní školu, protože i ta
má pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob.
Z důvodu tohoto nařízení musíme nechat prověřit organizační a
technické opatření (směrnice), postupy při zpracování osobních údajů,
bezpečnost informačního systému a zajistit pověřence pro ochranu
osobních údajů. Úkolem pověřence je napomáhat při zajišťování souladu
praxe s ustanoveními nařízení a dalšími předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů.
Tolik v krátké shrnutí toho, co musíme zajistit, abychom postupovali
v souladu s obecným nařízením a vyhnuli se pokutám, které za
nedodržení nařízení můžou být uloženy. A protože není v našich silách,
nemáme odborníky – právníky ani IT specialisty, musíme vše zajistit ve
spolupráci s externí firmou. Externí firmy své služby nabízejí. Jejich ceny
se pohybují řádově v desetitisících. Stejný problém řeší všechny obce.
Pro malé obce může být výhodnější postupovat společně a určitě je to
vhodné u osoby pověřence, kterého je možno sdílet (jedna osoba může
plnit úkoly pověřence i pro několik obcí).

- Zvažujeme rovněž pořízení nové úřední desky na budovu obecního
úřadu. Jedná se o elektronickou úřední desku, která by nahradila
vyvěšování dokumentů v papírové podobě. Proč? Protože přibývá
dokumentů, které musí být ze zákona, vyvěšeny a zároveň přibývá
dokumentů, které musí být vyvěšeny po delší dobu např. až po dobu
jednoho roku u všech rozpočtů. Možná jste si již všimli, že jsme zrušili
vyvěšování starohamerského zpravodaje, zmenšili velikost vyvěšovaných
dokumentů, ale prostor ve skříňkách je stále nedostačující. Přidat další
skříňku není kde (chybí nám stěny ☺) a také je tu podmínka, že skříňky
musí být přístupné 24 hodin denně. Nabízí se tak jediné řešení –
elektronická úřední deska. Není to záležitost nejlevnější, ale vyřešila by
všechny problémy.

Oznámení
Dne 6. a 7. 2. 2018 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci bude přítomna
sestra, pouze v ordinačních hodinách.
Dne 12. - 15 2. 2018 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci nebude přítomna
ani sestra.
Akutní případy ošetří MUDr. Pachman – Čeladná – pouze v jeho ordinačních
hodinách ( tel. 558 684 044 ).

Rozpočet Obce Staré Hamry na rok 2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
paragraf

položka popis
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1340
1341
1342
1343
1345
1346
1361
1381
1382
1511
4112
4116
4121
4216
4222

2212
2219
2310
2321
3319
3399
3612
3613
3632
3639
3722
3725
4359
4379
5512
6171
6409

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz,shrom. a odstraň. kom.odpadu

Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za využívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Správní poplatky
Daňz hazardních her
Zrušený odvod z loteri í a pod.her kromě z výh.hr.př.

Daň z nemovitých věcí
Nei nvest.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
Investiční přijaté transfery od krajů
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
Odvádědí a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní sl užby a či nnosti v oblasti soci ál ní prevence

Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Ostatní činnosti j. n.
8115 Stav krátkodobých fin. prostředků na BÚ
Celkem rozpočtové příjmy

Kč
2 350 000,00
65 000,00
250 000,00
2 300 000,00
250 000,00
4 550 000,00
83 000,00
350 000,00
12 000,00
30 000,00
1 300,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
4 200 000,00
200 200,00
270 000,00
85 000,00
450 000,00
20 400,00
20 000,00
250 000,00
150 000,00
30 000,00
13 000,00
50 000,00
170 000,00
31 000,00
2 000,00
290 000,00
165 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00
200 000,00
90 000,00
12 000,00
0,00
17 159 900,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
paragraf položka popis
Kč
2143
Cestovní ruch
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2292
Dopravní obslužnost
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3329
Ostatní zál eži tosti ochrany památek a péče o kultur.děd.
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3599
Ostatní činnosti ve zdravotnictví
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5212
Ochrana obyvatelstva
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
5519
Ostatní záležitosti požární ochrany
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
Celkem rozpočtové výdaje
Pozn.:

320 000,00
1 250 000,00
240 000,00
40 000,00
215 000,00
2 000 000,00
40 000,00
1 730 000,00
65 000,00
500 000,00
100 000,00
300 000,00
250 000,00
30 000,00
100 000,00
30 000,00
150 000,00
300 000,00
1 370,00
30 000,00
35 000,00
1 000 000,00
130 000,00
550 000,00
1 280 000,00
100 000,00
40 000,00
10 000,00
150 000,00
600 000,00
35 000,00
860 000,00
4 416 000,00
250 000,00
12 530,00
17 159 900,00

Vyrovnaný rozpočet

Ve Starých Hamrech

dne: 20. 12. 2017

Bc. Eva Tořová - starostka

Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.stare-hamry.cz a v listinné podobě je možné do něj nahlédnout na Obecním úřadě ve St. Hamrech.

Vyvěšeno:
Sňato:

21.12.2017

Rozpoče t obce Sta ré Ha mry na rok 2018 byl s chvá l e n Us ne s e ním č. 6/28 na za s e s á ní ZO dne 20.12.2017.

Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2017

Odvozní místo
Armaturka
Bílý Kříž
Černá
Čertův Hrádek
Červík
Gruň
Hřbitov
Hutě
Chlopčíky
Jamník
Jankula
JZD
Kubošovice
Lojkaščanka
Lučisko
Most
Němčanka
Osťaná
Stram
Stýskalonky
Velký
Za OÚ
Počet odvozů

leden únor březen duben květen červen červenec

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
2

1
2
3
2

1

1

1

2
1
4

1
1
2
1
1
1

1
2
2

1
1
2
1
2
1
2
2
2

2
1
1
1

3
2

4

6

4
1

1
1
2
4
1

1
1
1
1
1
2
2
1
1

1
1
6

srpen

1
1
1
1
1
1
1
1

1
3

6

4
1

17

22

19

1
1
2
1
2
2
1
1
1
6

září

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

říjen

listopad prosinec počet odvozů náklady v Kč

1

1

1
1
2
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
1

4

22

17

1
2

1
2
1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
1

2

1
23 15 27

27

27

19

10

1
9
3
9
17
28
3
9
9
9
6
16
7
17
17
13
7
4
4
52
4
1
0
245

1 218,47
10 966,24
3 655,41
10 966,24
20 714,01
34 117,19
3 655,41
10 966,24
10 966,24
10 966,24
7 310,83
19 495,54
8 529,30
20 714,01
20 714,01
15 840,12
8 529,30
4 873,88
4 873,88
63 360,49
4 873,88
1 218,47
0,00
298 525,40

Zahájení plesové sezóny ve Starých Hamrech
V sobotu 20. ledna 2018 zaplnily prostory kulturního domu na Samčance dámy
v krásných večerních šatech a pánové ve slušivých oblecích. Přišli na obecní
ples, tradiční Vlčí bál, který se konal již po třiadvacáté. Skvělá hudba Rexton,
úžasné předtančení, příjemná obsluha, chutné občerstvení, bohatá tombola a
dobrá nálada – nic z toho nechybělo.

Děkujeme všem sponzorům.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům. Vždyť bez jejich pomoci
s přípravou, obsluhou v barech a s úklidem by to nešlo.
Bc. Eva Tořová, starostka obce

Místní poplatky na rok 2018
Poplatek za komunální odpad
pro trvalé bydlící občany je 350,- Kč /osoba a rok.
Poplatek za komunální odpad
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 700,- Kč / objekt a
rok.
Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. 06. 2018.
Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 150,- Kč.
Za psa, jehož držitelem je uživatel starobního důchodu, který žije osamoceně,
činí poplatek 50,- Kč.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 03. 2018.
Eva Balášová, evidence poplatků

Statistika dat obyvatel
K 31. 12. 2017 měla obec Staré Hamry celkem 557 obyvatel.
Sňatky Staré Hamry a Bílá : celkem 27
O výpis přes CZECHPOINT požádalo celkem 15 osob a subjektů
Vidimaci a legalizací bylo celkem v roce 2017 provedeno 81.
Eva Balášová, matrika

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové
s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Charitní
Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté a v našem regionu
ji organizuje Charita Frýdek-Místek. „I letos se koledování
podařilo, a tak kromě získaných finančních prostředků zůstal dobrý pocit z
vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a nabídnutých
rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových
koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. V letošním
roce se vydalo do ulic celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely do
našich domovů požehnání. Koledování skončilo a my celkový výnos za FrýdekMístek činí 2 269 084 Kč.
V obci Staré Hamry se vykoledovalo 12 046 Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Získané finanční
prostředky použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu
těch, kteří si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní
služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme
podmínky, v nichž naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich
potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na
našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu,
stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky vřele přijali.
Lenka Talavašková,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Výsledky prezidentských voleb 1. a 2. kolo-obec Staré Hamry
1. kolo
Účast

65,4 %

2. kolo
68,1 %

Počet zapsaných voličů ve stálém seznamu 453

447

Celkem přišlo k volbám občanů SH:

284

292

28

39

312

331

Počet voličů na voličský průkaz:
Celkem voličů
Počet neplatných hlasů

2

1. Topolánek Mirek Ing.

20 hlasů

2. Horáček Michal Mgr.Ph.D.

17 hlasů

3. Fischer Pavel Mgr.

29 hlasů

4.Hynek Jiří RNDr.

2 hlasy

5.Hannig Petr Mgr.

2 hlasy

6.Kulhánek Vratislav Ing Dr. h. c.

1 hlas

7. Zeman Miloš Ing
(56,80%)

145 hlasů

8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

27 hlasů

9.Drahoš Jiří prof. Ing DrSc, dr. h. c.
(43,20%)

67 hlasů

0

188 hlasů

143 hlasů

Celkem v 1. kole odvolilo první den voleb 210 voličů a druhý den 102 voličů,
ve druhém kole pak přišlo k volebním urnám v pátek celkem 232 voličů a
v sobotu pak 99 voličů. S přenosnou urnou zajížděla volební komise na
požádání v 1. kole ke 4 občanům, v kole druhém pak ke 3 občanům.
Jak vyplývá z výše uvedených výsledků, ty se tentokrát v obou kolech nijak
výrazně neliší od výsledků celostátních, snad jen s tím rozdílem, že celkový
procentuální rozdíl mezi oběma hlavními kandidáty byl v obou kolech v naší
obci a zejména pak v prvním kole, o něco vyšší ve prospěch Miloše Zemana,
než kolik ukazují konečné výsledky za celou Českou republiku.
Ivo Martykán

……….zprávičky ze školy
Starý rok je již minulostí a nový začíná. To je doba, kdy hodně lidí
bilancuje uplynulé a přemýšlí nad budoucím. Dovolte mi, abych se také trochu
zamyslela a to nejen o posledním roku.
V posledních letech, téměř každoročně, probíhá v budově školy náročná
rekonstrukce doprovázena většími či menšími opravami. Jmenovala bych např.
obnovu sálu, rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace školní jídelny, změnu
vytápění budovy, zabezpečení školy, výměnu dveří atd. Výsledkem je, že
v současnosti nabízíme Vašim dětem velmi příjemné, bezpečné a funkční
prostředí, za které se rozhodně nemusíme stydět.
I pro letošní rok jsou naplánovány další akce. Hned o jarních prázdninách
proběhne rekonstrukce spojovacího krčku školy (pokračování rekonstrukce
jídelny), v případě získání dotace o letních prázdninách proběhne výměna
vzduchotechniky ve školní kuchyni.
Za všechny tyto ekonomicky i pracovně náročné rekonstrukce
děkujeme vedení naší obce!!! Vážíme si jejich úsilí!
Dále bych se ráda zmínila o projektech, které momentálně ve škole
probíhají.
• Ovoce a mléko do škol – v rámci toho projektu dostávají žáci
zdarma 1krát týdně ovoce a mléko.
• Obědy pro děti
• Plavání – dotace z MŠMT na plavecký výcvik žáků ve výši 12 250,Kč.
• Šablony pro ZŠ – tento projekt probíhá už druhým rokem. Škola
získala celkem 265 004,-Kč a to na školení a vzdělávání učitelů,
kluby pro žáky (čtenářský a klub deskových her), doučování žáků a
odborně tematická setkávání s rodiči.
• Projekt Jazykové vzdělávání bez bariér – v současnosti je podaná
žádost. Ta již prošla formálním hodnocením a čeká na další kola.
V případě úspěchu získá škola jazykovou učebnu vybavenou
nejmodernější technikou včetně celkové rekonstrukce učebny
(nábytek na míru se zabudovanou kabeláží, nové osvětlení,
podlaha, elektroinstalace atd.). Projekt dále řeší bezbariérovost a
konektivitu. Celkový rozpočet je 1 659 818,- Kč (z toho 1 493 837,Kč dotace, 165 981,-Kč z rozpočtu obce).
Dosavadní zprávy byly veskrze pozitivní. Jsou ale i oblasti, se kterými
spokojeni nejsme. Poprvé po deseti ročnících se nekonal tradiční školní ples.
Důvodem byla velmi nízká návštěvnost v posledních letech. Je to pro nás
smutné, ale ne tragické.

Daleko větším problémem je úbytek žáků, který započal letošním školním
rokem a bude, bohužel, pokračovat i v letech dalších. Do dvou let se dostaneme
až na hranici udržitelnosti. Takže v konečném důsledku budeme mít velice
krásnou moderní školu, ale prázdnou. Bez žáků.
Zbývá nám jen doufat, že tento stav bude jen přechodný a škola se
časem opět naplní. Zkušenosti z minulosti napovídají, že populační křivka je
hodna svého jména. Silné ročníky střídají slabší a naopak. Takže už teď se
těšíme, až na této pomyslné křivce budeme opět stoupat vzhůru!
Závěrem mi dovolte, abych Vám do nového roku popřála: Až v tuto dobu
budete rok 2018 hodnotit, abyste si mohli říct: „Byl to úžasný rok!“
Mgr. Dana Petriková

Předprodej vstupenek od 08. 02. 2018 na OÚ.

Přehled bohoslužeb v únoru 2018
04. 02. 2018

Bílá - 10 : 30 hod.

11. 02. 2018

Bílá - 10 : 30 hod.

18. 02. 2018

Bílá - 10 : 30 hod.

25. 02. 2018

Bílá - 10 : 30 hod.

Z kalendáře akcí…
09. února: karneval pro děti
17. února: ples SDH Staré Hamry

Nové vozidlo pro naše hasiče…
Od prosince 2017 disponuje naše jednotka zcela novým dopravním
automobilem Mercedes Benz Sprinter 4x4. Toto nové vozidlo bude sloužit jak
pro činnost u zásahu, tak také k provádění pravidelné odborné přípravy a
provádění fyzické přípravy a dopravy na soutěže mladých hasičů v rámci
požárního sportu. Celkové náklady na pořízení vozidla činily 1.593.071,- Kč,
z toho dotace z Ministerstva vnitra 450.000,- Kč a dotace z MSK 225.000,- Kč.
Z rozpočtu obce byla dofinancována částka 918.071,- Kč.

Basrmon
V hospodě Na Kravincu bylo vždy veselo,
těžké jeho roboty zapít se muselo.
Na pivo, a taroky chlapi se staví,
dnes Baláš hajný všem novinu praví.
Že v Hutích pod Smrkem na řece v tůni,
předivná kola tvoří se s nelibnou vůní.
Za nocí kol stavení v skrytu se plouží,
usadiv basrmon zle škoditi touží.
V mlhavém šeru, kdy noc tmavá vládne,
každého pod vodu silou svou stáhne.
Zvířata z chlévů v půlnoc se kradou,
však utonulá pak po řece plavou.
Těžko je na Hamrech, těžko je žíti,
není teď bezpečno u vody dlíti.
Však chlapci nezralí a hlavu hloupou,
na řece pod splavem rádi se koupou.
Na břehu, když hrají si v parném dni léta,
vyřčena jedním z nich osudná věta:
„Kdo koupat se nepůjde u mne je srab!
já ale nemám strach, velký jsem chlap.“
Jenom tak z triček co vysléct se stačí,
jeden po druhém už do vody skáčí.
Na řeky hladině vlny se šíří,
nepoznán basrmon už se k nim blíží.
Po příkrém břehu zpět vylézt jim nechce,
na druhou stranu přec doplavem lehce.
Sotva první však pažemi máchne,
z hlubiny pod ním něco naň sáhne.
Život svůj chlapec marně teď brání,
vynořiv basrmon nad ním se sklání.
Nic nezmohou dva jeho bratři,
basrmon v živlu svém sílu má za tři.

Čeření na toku po chvíli ustalo,
jakoby neštěstí to vůbec se nestalo.
Jen starý Cingr hledí z okna obchodu,
kde nebohé dítě staženo bylo pod vodu.
Na Ružancu pláč a sevřené pěsti,
řádění stvůry té už bylo dosti.
Háky a palice s sebou si berou,
pod Velkovský most kroky je vedou.
Lapen je basrmon v síti se choulí,
prská, šklebí se, oči své poulí.
Zelený kabát, na nohách bos,
bezcitný vrah co mokrý má šos.
V tmavý sklep hostince přinést ho dají,
v podvečer úplňku soudit jej mají.
Leč jaký to trest za smrt dítěte,
jenž tak krátce pobylo na světě?
Životy jiným bral o svůj teď přijde,
jakmile slunce nad obzor vyjde.
Přikován na peci slabostí klekl,
bez vody na suchu basrmon lekl.
Dál řeka Ostravice údolím se vine,
na Starých Hamrech dál život smutně plyne.
Jen nevelký hrob v slzách pln bolestí,
vzpomínkou navěky na toto neštěstí.
Dávno předávno ten příběh se stal,
kdy basrmon mládenci život mu vzal.
Není už údolí, zmizely osady,
jen pověst ta zůstala , však spí na dně přehrady.

Ivo Martykán

Společenská kronika
NAROZENÍ
Dne 10. 11. 2017 se rodičům Radmile a Romanovi Veselkovým narodily
dvojčata Nathan a Editha.
Dne 22. 12. 2017 se rodičům Janě Jančurové a Radkovi Šmírovi narodila dcera
Tina.
Dne 27. 12. 2017 se rodičům Lucii Kubačákové a Janu Horčičákovi narodil syn
Jan.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malým miminkům přejeme v životě jen to
nejlepší !

NAROZENINY
V měsíci únoru 2018 oslaví své životní jubileum :
Pan PETR LUKEŠ
Paní MARIE HUSEROVÁ

50 let
92 let

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví !

ÚMRTÍ
Dne 17. 01. 2018 zemřel ve věku 66 let pan František Marek.
Nezapomeneme.

Smrk…
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