Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 07.11.2016
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce - viz prezenční
listina
5 občanů obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 18.00 hodin.
V 18.00 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 a zasedání zahájila a řídila.
Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise :
1/18

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Ivo Franke a Bc. Jan Klepáč. /6 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/18

ZO schvaluje ověřovatelé zápisu: Mgr. Robert Lang a p. Jaroslav Kubala

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/18 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o: žádost finanční příspěvek Českého
svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín70/02 Záchranné stanice a Dům přírody Poodří se sídlem
v Bartošovicích, zrušení bankovního účtu, ustanovení inventarizačních komisí a likvidační komise
pro inventarizaci majetku obce Staré Hamry ke dni 31.12.2016, zrušení záměru pronájmu
nebytových prostor – garáže č. 1 v domě č.p. 315 v včetně manipulační plochy ve vlastnictví Obce
Staré Hamry na parc. č. 2915 v k.ú. Ostravice 2 o celkové výměře 25,5 m2 od 1.1.2017, zpráva
kontrolního výboru, rekonstrukce bytu č. 1 v budově ZŠ Staré Hamry, informace projektu pořízení
DA pro SDH Staré Hamry, žaloba na bezdůvodné obohacení.
/6 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno.
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.
Bc. Klepáč - se vyjádřil pro osobní jednání a dohodě o příspěvku obce na likvidaci starého septiku ve
vlastnictví Jednoty, nyní COOP, ve výši 1/3 nákladů.
p. Kubala – je rovněž pro dohodu
starostka- jednání ještě neproběhlo, o jednání budete informováni
4. Veřejná zakázka „Svoz komunálního odpadu pro obce Bílá a Staré Hamry“
4/18 ZO schvaluje výběr dodavatele služeb Svoz komunálního odpadu pro obce Bílá a Staré Hamry
a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s vybranou
firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 22 Praha 10 , IČ:
49356089.
/6 - 0 - 0/

5. Zimní údržba komunikací v obci Staré Hamry pro zimní období 2016/2017
Návrh na usnesení:
5/18 ZO schvaluje výběr dodavatelů zimní údržby komunikací v obci Staré Hamry pro zimní období
2016/2017 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
s vybranými dodavateli ve znění přílohy č. 2 přijatého usnesení, a dále pověřuje starostku obce

k vypsání výběrového řízení č. 3 na okruhy č. II. a V. dle Plánu zimní údržby komunikací v obci Staré
Hamry pro zimní období 2016-2017 a k podpisu smluv s vybranými dodavateli. /6 - 0 - 0/
Starostka – ve druhém kole osloveny stejné subjekty
p. Kubala – příští zimní údržbu ošetřit tak, by se to již nestalo
Ing. Franta – nikdo nový se nehlásí, okruhy stejné jako loni, počet oslovených subjektů také stejný
Bc. Klepáč se zajímal o časový harmonogram neobsazených úseků
Ing. Franta – podle Plánu zimní údržby, stejné jako loni, 4.00 – 6.30 hod.

6. Darovací smlouva – Hydraulické vyprošťovací zařízení
6/18 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem: Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným hejtmanem,IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a
obdarovaným: Obcí Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, zastoupené
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, IČ: 00297241, kterou je Obci Staré Hamry darován 1 ks
hydraulického vyprošťovací zařízení v ceně 488.888,40,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

7. Smlouva o umístění zařízení – veřejného osvětlení
Na nn je zařízení VO, umístěno se souhlasem majitele, ale tato skutečnost není a nikdy nebyla
s majitelem ošetřena smluvně. Jedná se o rozvaděče. Smlouva je bezúplatná.
7/18 ZO schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) uzavřenou mezi poskytovatelem:ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ:
CZ247290035 a uživatelem: Obcí Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ:
00297241, ve věci umístění zařízení ve veřejném zájmu – veřejného osvětlení, kdy poskytovatel
dává uživateli souhlas s umístěním a provozováním zařízení uživatele – veřejného osvětlení na
vedení nn za ve smlouvě stanovených podmínek. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smluv ve
znění příloh č. 1 – 5.
/6 - 0 - 0/
8. Rozpočtová změna č. 5/2016
8/18 ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5/2016.

/5 - 0 - 1/ zdržel se Bc. Jan Klepáč

Bc. Klepáč dotazy k rozpočtu na obecní vodovod a veřejné osvětlení
Starostka – zodpověděla oba dotazy
Bc. Klepáč se otázal, zda jsou doložitelné záznamy
Starostka – je v souladu se směrnicí
9.

Ostatní finanční a majetkové záležitosti:

9/18 ZO schvaluje věcné dary takto: balíček v hodnotě 150,- Kč/pro dítě od 0 do 11 let včetně
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry na Mikulášskou nadílku, ZŠ Staré Hamry na školní večírek
v hodnotě 2.000,- Kč a na ceny Mikulášského turnaje ve stolním tenise v hodnotě celkem 2.000,Kč. ZO dále schvaluje na školní rok 2016/2017 finanční příspěvek dětem ve věku od 0 do ukončení
základní školní docházky s trvalým pobytem v obci Staré Hamry na zájmové kroužky ve výši 1.000,Kč/dítě.
/6 - 0 - 0/

10/18 ZO projednalo došlé žádosti o finanční příspěvky: Klubu seniorů Horké služby oblasti
Beskydy na výstavbu pomníku obětem hor, pana Oldřicha Boháče na vydání knihy“Beskydy přes

hospůdky od Prašivé k Bílému Kříži, spolku Strom života o podporu pro zařazení do krajské sítě
sociálních služeb a o finanční příspěvek na činnost a rozhodlo takto:
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – jaký návrh starostka
Starostka - na pomník a na knihu stejně, 5.000,- Kč
Bc. Klepáč – pomník je drahá záležitost, i 10.000,- Kč pokud bude na Starých Hamrech
Ing. Franta – 5.000,- Kč
Mgr. Lang – 10.000,- Kč ať je kdekoliv
Ing. Franta – kniha už vyšla a je pěkná
p. Kubala - o Hamrech je tam toho hodně
Mgr. Lang – propaguje naší obec
11/18 schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na památník obětem hor Klubu seniorů
Horské služby oblasti Beskydy.
/5 - 0 - 1/ zdržel se Bc. Jan Klepáč
12/18 schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na vydání knihy “Beskydy přes hospůdky od
Prašivé k Bílému Kříži“ p. Oldřichu Boháčovi.
/6 - 0 - 0/
13/18 odkládá žádost spolku Strom života na další zasedání ZO.

/6 - 0 - 0/

14/18 neschvaluje žádost finanční příspěvek Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín70/02,
Záchranná stanice a Dům přírody Poodří se sídlem v Bartošovicích.
/6 - 0 - 0/
10. Zrušení bankovního účtu
15/18 ZO bere na vědomí zrušení běžného účtu u Komerční banky, a.s. a převod konečného
zůstatku ve výši 91.111,41 Kč na účet Obce Staré Hamry vedený Čs. spořitelny, a.s. /6 - 0 - 0/
11. Ustanovení inventarizačních komisí a likvidační komise pro inventarizaci majetku Obce Staré
Hamry ke dni 31.12.2016
16/18 ZO bere na vědomí ustanovení inventarizačních komisí a likvidační komise pro inventarizaci
majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2016.
/6 - 0 - 0/

12 . Zrušení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže č. 1 v domě č.p. 315 v včetně
manipulační plochy ve vlastnictví Obce Staré Hamry na parc.č. 2915 v k.ú. Ostravice 2 o celkové
výměře 25,5 m2 od 1.1.2017
17/18 ZO ruší záměr pronájmu nebytových prostor – garáže č. 1 v domě č.p. 315 v včetně
manipulační plochy ve vlastnictví Obce Staré Hamry na parc.č. 2915 v k.ú. Ostravice 2 o celkové
výměře 25,5 m2 od 1.1.2017.
/6 - 0 - 0/

13. Zpráva kontrolního výboru
18/18 ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.

14.

/6 - 0 - 0/

Rekonstrukce bytu č.1 v budově ZŠ Staré Hamry

19/18 ZO schvaluje rekonstrukci bytu č. 1 v budově ZŠ Staré Hamry dle projektové dokumentace,
kdy součástí rekonstrukce bude příprava pro případné rozdělení bytu na dvě menší bytové
jednotky. ZO pověřuje starostku obce k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a zároveň
jmenuje členy hodnotící komise: R. Kubačák, K. Baláč, R. Franta, E. Tořová a V. Ondra, náhradníci: J.
Klepáč, J. Kubala, E. Balášová.
/6 - 0 - 0/

Bc. Klepáč – doporučuje, aby v hodnotící komisi byl odborník
Starostka – může být projektant, určitě p. Baláč – osvědčený stavební dozor, odborník
15.

Informace k projektu pořízení DA pro Jednotku SDH Staré Hamry

Pořízení DA z dotací v roce 2017 je velmi reálné. Na základě podané žádosti jsme byli v rámci MSK
zařazeni na druhém místě seznamu doporučených jednotek. Teď musíme zpracovat registraci
projektu, jejíž součásti je dokumentace akce, technická specifikace DA a souhlas ZO s financováním a
dofinancováním projektu. Dotace je stanovena v max. výši 450.000,- Kč. Proplacena bude po
závěrečném vyúčtování. Termín dodání je stanoven do 31.12.2017. Finanční prostředky na pořízení
DA musí být zahrnuty v rozpočtu obce na r. 2017. Oce informací podal Ing. Franta.
20/18 ZO bere na vědomí informace k pořízení dopravního automobilu pro Jednotku SDH Staré
Hamry.
/6 - 0 - 0/
16.

Žaloba na bezdůvodné obohacení

Ve věci žaloby na obec pro bezdůvodné obohacení podané k soudu občanským sdružením SK K2, se
sídlem v Palkovicích, proběhlo dne 2.1.2016 přípravné jednání, které bylo z důvodů doplnění tvrzení
žalobcem přerušeno. Na základě doporučení právního zástupce žalované, tj. obce, je zapotřebí
doplnit rovněž vyjádření obce a to usnesením zastupitelstva obce. Jelikož se jedná o záležitost
z minulých let, starostka obce položila bývalému starostovi Bc. Janu Klepáčovi otázku:
Byl při uzavírání nájemní smlouvy bytu č. 2 v domě č.p. 281 v obci Staré Hamry s nájemcem SK K
o.s. zastoupeným předsedou Liborem Uhrem vysloven souhlas se změnou, stavebnímu úpravami,
předmětného bytu.
Odpověď Bc. Klepáče: NE
Na základě záporné odpovědi starostka přednesla návrh na usnesení.
21/18 ZO na základě prohlášení bývalého starosty obce Bc. Jana Klepáče o absenci souhlasu se
změnou, stavební úpravou, bytu č. 2 v domě č.p. 281 v obci Staré Hamry nesouhlasí s uzavřením
soudního smíru.
/6 - 0 - 0/

Diskuse:
p.Borský – na zimní údržbu, na dva úseky, se nikdo nepřihlásil?
Ing. Franta – ne, vypíšeme třetí výzvu
Bc. Klepáč – co jiní poskytovatelé, věděli o tom?
Ing. Franta – ano, vše bylo řádně vyvěšeno. Pokud se nikdo nepřihlásí, budeme to muset řešit na
objednávku.
Bc. Klepáč – Avie dosluhuje, je čas uvažovat o koupi traktoru
Starostka – jeden traktor vše neudělá
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.45 hodin.
Ve Starých Hamrech 11.11.2016
Bc. Eva Tořová, starostka
Mgr. Robert Lang - ověřovatel zápisu

p. Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

