Usnesení
z 23. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry,
konaného dne 22. 06. 2017
1/23 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Eva Tořová a p. Ivo Franke.
2/23 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Rudolf Franta a p. Jaroslav Kubala.
3/23 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: likvidace automobilu LADA NIVA a
žádost o pronájem prostor bowlingu (bez bowlingových drah).
4/23 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry, IČ:
00297241 za rok 2016, kdy při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby a nedostatky.
5/23 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2016.
6/23 ZO schvaluje závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
7/23 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, Požární řád obce, ve zněná přílohy č. 1
přijatého usnesení.
8/23 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008768/022 na
pozemek parc. č. 3044/1, ostatní plocha, v k. ú. Staré Hamry 1, zapsané na LV č. 1 pro obec Staré
Hamry vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek –
Místek, uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry,
zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ: 00297241 a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupené na základě
písemně udělené plné moci ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757
01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, zastoupené na základě pověření Oldřiškou Matějičnou, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení, souhlasí s jednorázovou náhradou v celkové výši 1.000,- Kč a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
9/23
ZO schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši 7.656,- Kč Mikroregionu Frýdlantsko –
Beskydy.
10/23 ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Staré Hamry.
11/23 ZO souhlasí spolupodílet se na nákladech souvisejících s odstraněním staré žumpy za
obchodem na Samčance ve vlastnictví COOP Beskydy, spotřební družstvo na pozemku parc. č.
3075/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ostravice 2 ve vlastnictví obce a schvaluje finanční
spoluúčast obce ve výši 50% maximálně však ve výši 51.885,- Kč bez DPH, schvaluje Dohodu o
narovnání uzavřenou mezi COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem Tovární 283/13, Český Těšín,
737 01, IČ: 00032387, zastoupen Ing. Milanem Starečkem, předsedou představenstva a Ing. Marko
Ratveiským, místopředsedou představenstva a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15
Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
12/23
ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na výměnu zdrojů tepla v domácnostech v souladu
s pravidly schváleného Grantového programu obce Staré Hamry pro žadatele - občany obce uvedené
v příloze č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s žadateli uvedenými
v příloze č. 1.
13/23 ZO schvaluje výběr dodavatele nového dopravního automobilu a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy s vybranou firmou M3000, a.s., se sídlem Šaldova 36, 186 00 Praha, IČ: 25084526,
cena díla 1,593.071,09 Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
14/23 ZO schvaluje výběr dodavatele obecního kamerového systému a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy s vybranou firmou TINT, s.r.o., se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek – Místek, IČ:
63323966, cena díla 836.154,77 Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

15/23 ZO schvaluje likvidaci, vyřazení z provozu a majetku obce automobil LADA NIVA, SPZ OSB
6439 z důvodů technické nezpůsobilosti, stáří a ekonomické nevýhodnosti oprav. ZO neschvaluje
odprodej uvedeného automobilu.
16/23 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor bowlingu, které jsou součástí kulturního domu č.
p. 306 v obci Staré Hamry, lokalita Samčanka, na pozemku parc. č. st. 2777 v k. ú. Ostravice 2 o
celkové výměře 209 m2, bez bowlingových drah, za účelem poskytování služeb a za podmínek
stejných jako předcházející nájemce tj. za spotřebované energie (teplo, vodné) a nájem ve výši 500,Kč/ měsíc. A pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění příloha č. 1 přijatého usnesení.

Ve Starých Hamrech 23. 06. 2017

Bc. Eva Tořová, starostka

Ing. Rudolf Franta – ověřovatel zápisu

p. Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

