Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry,
konaného dne 22. 05. 2017
1/22 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p-Ivo Franke a Bc. Jan Klepáč.
2/22 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Mgr. Robert Lang.
3/22 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o: zpět vzetí žaloby – dluh za služby v bytě
č. 1 v budově ZŠ a STK Lada Niva
4/22 ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 2016 a rozdělení
výsledků hospodaření do fondů takto: fond odměn 30.052,- Kč a rezervní fond 7.566,92 Kč.
5/22 ZO souhlasí s umístěním stavby hospodářské budovy na pozemku parc.č. 2670/2 v k,ú. Staré
Hamry 1 v obci Staré Hamry, a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby
č.4/2017, č.j. Ostr 683/2017 uzavřenou mezi stavebníkem Jindřichem Huserem, bytem Staré Hamry
č.p. 38, 739 15 Staré Hamry, zastoupeným Janem Müllerem, projektantem a Obecním úřadem
Ostravice, stavební úřad, se sídlem Ostravice č.p. 577, 739 14 Ostravice, zastoupeným Ing. Václavem
Kocichem, referentem stavebního úřadu, zároveň pověřuje starostku obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/22 ZO bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova MSK
2017 na projekt „Rekonstrukce a modernizace spojovací chodby ZS Staré Hamry“, projekt byl zařazen
jako náhradní, a zároveň neschvaluje realizaci projektu v letošním roce.
7/22 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou
mezi: Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18, zastoupeným prof. Ing. Ivo
Vondrákem CSc., hejtmanem kraje a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241 zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce ve věci investiční dotace v maximální ve
výši 50,00 % dotace poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR, maximálně ve výši 225.000,- Kč na náklady spojené s financováním
uznatelných nákladů souvisejících s pořízením nového dopravního automobilu pro Jednotku SDH
Staré Hamry a zároveň pověřuje starostku obce k smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/22 ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ve výši 159.002,40 Kč, určenou pro
potřeby ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, p.o. a zároveň schvaluje převedení těchto finančních
prostředků na účet ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek –Místek, p.o.
9/22 ZO schvaluje pořízení Obecního kamerového systému v obci Staré Hamry.
10/22 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry ve znění příloha č. 1 přijatého usnesení a
pověřuje starostku obce společně s místostarostou obce k vyhlášení na webových stránkách obce a
v květnovém vydání Starohamerského zpravodaje.
11/22 ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3/2017 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/22 ZO schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s léčením včelstev na
území obce Staré Hamry pro Český svaz včelařů,z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, Základní
organizace Ostravice, evid. číslo 70221, IČ: 63026333.
13/22 ZO neschvaluje žádost Střediska sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí o poskytnutí
příspěvku na provozní náklady na rok 2017 za občana ve výši 35.000,- Kč a trvá na postupu přijetém
usnesením č. 6/3 ze dne 18.12.2014. Výše příspěvku na rok 2017 činí 14.790,- Kč na občana.
14/22 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, které měly
k 31.12.2016 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území obce
Staré Hamry, ve kterých je k 31.12.2016 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba a dále
podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2016 na území obce Staré
Hamry a to ve výši rozdílu daně vypočítané podle platných právních předpisů pro rok 2009 a platbou
vypočítanou pro rok 2017.
15/22 ZO bere na vědomí Zápis kontrolního výboru.
16/22 ZO bere na vědomí Zápis finančního výboru.
17/22 ZO schvaluje jednorázovou změnu parkovného na parkovišti na Gruni v sobotu 26.8.2017 na
25,- Kč za auto a den a zároveň upouští od nájemného za sobotu 26.8.2017 ve výši 50% odměny
z tržby pro obec Staré Hamry. Důvodem změny je setkání občanů, turistů a příznivců Gruně pořádané
ve spolupráci s obcí Staré Hamry pod názvem „Gruň náš šumný jediný“.

18/22 ZO schvaluje výši nájemného v bytě č. 1 u ZŠ ve Starých Hamrech takto: 50,- Kč/m2 , a výši
nájemného za garáž, která je součástí pronájmu bytu takto: 500,- Kč/měsíc.
19/22 ZO bere na vědomí zpět vzetí žaloby za vyúčtování služeb v bytě č. 1 v budově ZŠ z důvodu
úhrady dlužné částka na účet obce.
20/22 ZO doporučuje starostce obce z důvodu stáří vozidla a finanční náročností oprav vyřadit
z provozu – neprovádět STK automobil Lada Niva a pro potřeby obce využívat vozidlo Mitsubishi,
které bude vyřazeno z evidence pojištění IZS.

Ve Starých Hamrech 24. 05. 2017

Bc. Eva Tořová, starostka

Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

