Z á p i s z 20. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 24.01.2017
Místo konání: Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina,
4 občané 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 :
1/20

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Ivo Franke a Mgr. Robert Lang. /6 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/20

ZO schvaluje ověřovatelé zápisu: Ing. Rudolf Franta a p. Jaroslav Kubala.

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/20 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
Žádosti o finanční dary: Český rybářský svaz, z.s., MO Frýdlant n/O. a ORP Frýdlant n/O. na projekt
„Protidrogový vlak – Revolution Train“
/6 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce – vše splněno
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
4. Zřizovací listina ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, p.o.
4/20 ZO schvaluje Zřizovací listina ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, p.o., ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
5/20 ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi: Obec Staré Hamry, okres Frýdek – Místek,
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, se sídlem Staré Hamry
281, 739 15, IČ: 70981400 zastoupenou ředitelkou Mgr. Danou Petrikovou, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/
5. Projekt - forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek
6/20 ZO schvaluje zapojení obce Staré Hamry do projektu Forenzního značení, souhlasí
s příspěvkem obce na uvedený projekt Zájmovému sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve výši
maximálně 6.000,- Kč a bere na vědomí možnost předfinancování projektu z prostředků Zájmového
sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč se otázal, zda se bude hradit nějaký udržovací poplatek
Starostka odpověděla, že se nehradí
6. Rozpočtová změna č. 1/2017
7/20 ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č.1/2017 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. /6 - 0 - 0/

8/20 ZO bere na vědomí provedení rozpočtových opatření v období od 16.12.2016 do 31.12.2016,
které byly provedeny v souladu s usnesením č 5/19 ze dne 15.12.2016.
/6 - 0 - 0/

7. Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
9/20 ZO schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
uzavřený mezi ČSAD Frýdek Místek a.s. se sídlem Politických obětí 2238, Frýdek – Místek, 738 01,
IČ: 45192073, zastoupený Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva a Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou, předmětem dodatku je rozsah závazku veřejné služby na území obce Staré Hamry pro
období od 1.1.2017 do 31.12.3017 a stanovení výše prokazatelné ztráty pro období 1.1.2017 do
31.12.2017 na 196 100,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
9. Žádosti o finanční dary: Český rybářský svaz, z.s., MO Frýdlant n/O., „Protidrogový vlak –
Revolution Train“ spoluúčast na projektu v rámci ORP Frýdlant n/O.
10/20 ZO odkládá projednání žádosti o finanční příspěvek na činnost s dětmi a mládeží v rámci
projektu „U vody s rybářem“ Českého rybářského svazu, z.s., MO Frýdlant n/O na příští zasedání
zastupitelstva obce a pověřuje starostku obce k zjištění podrobnějších informací o projektu.
/6 - 0 - 0/
Mgr. Lang – kolik dětí z naší obce je rybářů
p. Kubala – příspěvky na mimoškolní činnost – kroužky máme schváleny
Ing. Franta – je to projekt pro ZŠ a MŠ
Bc. Tořová – žádost pochopil každý jinak
11/20 ZO nesouhlasí se finanční spoluúčasti obce Staré Hamry na projektu ORP Frýdlant n/O. a
neschvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na projekt „Protidrogový vlak – Revolution
Train“.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč s nadacemi nemá dobré zkušenosti, je to hlavně na rodině
Ing. Franta – osvěta je nutná, probíhá ve školách
Bc. Tořová – je to určeno dětem od 10 let, naše škola je jen pro I. stupeň
Ing. Franta – otázal se, zda byl projekt projednáván na mikroregionu
Bc. Tořová – nebyl
Diskuse:
Bc. Klepáč - navrhoval členům výboru za jejich práci dát nějakou odměnu, jelikož se jedná o práci,
která zabere nějaký čas, a také se pod materiály členové podepisují
p. Kubala - se tomu podivil, protože když chtěl odměny pro hasiče, byl to právě p. Klepáč, který uvedl,
že je to dobrovolné a za to se neplatí
Bc. Tořová uvedla, že v minulosti členové výboru dostávali jednorázově, jednou ročně finanční
odměnu, a když už je řeč o odměnách, neměli bychom zapomínat na veliteli JPO, měl by dostávat
finanční odměnu či příspěvek měsíčně.
p. Kubala uvedl, že požaduje odměny pro členy JPO za zásahy
Mgr. Lang – uvedl, že o odměně pro členy JPO při zásazích jsme již probírali minulosti a p. Kubala měl
připravit nějaký návrh
p. Kubala odpověděl, že nestíhá
p.Borský se ptal jakou částkou přispívá na autobusy obec Bílá
Bc. Tořová odpověděla, že současnou částku nezná, ale bývalo to pro obě obce stejné.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.00 hodin.
Ve Starých Hamrech 25.01.2017
Bc. Eva Tořová, starostka
Ing. Rudolf Franta – ověřovatel zápisu……………………………………………….

p. Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu ……………………………………………..

