Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry,
konaného dne 07. 01. 2016
1/13 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Rudolf Franta p. Ivo Franke.
2/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaromír Pindur a Mgr. Robert Lang.
3/13 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o dotaci CHARITA Frýdek –
Místek, podání žádosti o dotaci na projekt „Zabezpečení budovy ZŠ a výměna elektroinstalace ve ŠJ“,
oprava cesty (Gruň – Gazdová),Rozpočtové opatření č. 7-2015
4/13 ZO schvaluje zapojení Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace, se sídlem Staré Hamry 281, 739 15 Staré Hamry, IČ: 102092338 do projektu na tvorbu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Frýdlant nad Ostravicí, jehož nositelem
bude město Frýdlant nad Ostravicí jakožto obec s rozšířenou působností.
5/13 ZO schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené dne 20.12.2012 mezi Obchodní firmou Povodí
Odry, státní podnik se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, IČ: 7089002
zastoupenou statutárním zástupcem Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 1 a Obci Staré Hamry
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou ve
věci finančního podílu na úhradě za svoz závadných látek a zvýšených nákladech na zimní údržbu
komunikací sloužících k přístupu trvale obydlených domů ve výši 80.000,- Kč/rok na dobu do
31.12.2021 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
6/13 ZO schvaluje dotaci ve výši 5.000,- Kč na rok 2016 pro služby poradenského centra Frýdlant nad
Ostravicí a pověřuje starostku obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.
7/13 ZO schvaluje zpracování projektu „Zabezpečení budovy ZŠ a výměna elektroinstalace ŠJ, Staré
Hamry“ a podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2016 na tento projekt.
8/13 ZO bere na vědomí ustanovení inventárních komisí, které byly ustanoveny opatřením starostky
obce č. 14/2015 a č. 15/2015 – likvidační komise.
9/13 ZO bere na vědomí žádost p. Gazdové na opravu cestu na Gruni, pro rok 2016 s opravou cesty
nepočítá.
10/13 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7-2015, kterým byly provedeny nezbytné
rozpočtové opatření v období od 17.12.2015 do 31.12.2015, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

Ve Starých Hamrech 08. 01. 2016

Bc. Eva Tořová, starostka

Jaromír Pindur – ověřovatel zápisu

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

