Z á p i s z 27. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 30. 11. 2017
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce, 1 nepřítomen - 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 (6 ) obce a zasedání zahájila a řídila.
Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Ivana Veličková.
1. Volba návrhové komise :
1/27 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč p. Ivo Franke.
/6 - 0 - 0/
2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/27 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Mgr. Robert Lang.

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/27 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouva o dílo o provádění zimní
údržby pozemních komunikací - SSMSK, grantový program obce – oblast B), Český svaz ochránců
přírody – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří – žádost o dotaci/dar, Zápis z 6. zasedání
kontrolního výboru.
/6 - 0 - 0/

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce – přednesla starostka obce.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.9.2017 - vodovod
4/27 ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.9.2017 mezi Aqualia infraestructuras
inženýring, s.r.o. se sídlem Slavníkovců 571/21, Ostrava, 709 00 zastoupenou jednatelem
společnosti Ing. Stanislavem Dolínkem, ředitelem, IČ 64608042 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ 00297241 ve
věci změny termínu dokončení a předání a převzetí díla – nový termín 6.12.2017 a změny ceny díla
na základě položkového rozpočtu víceprací ve výši 615.053,85 Kč. Nová cena díla
Celkem včetně DPH: 2,116.145,33 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 - 1/ zdržel se Bc. Jan Klepáč
Bc. Klepáč – upozornil, že dle jeho zjištění je životnost vodovodního potrubí delší než zmiňovaných 40
let, kratší může být pouze v případě, že potrubí je položeno na kameni
starostka obce odpověděla, že vzhledem ke svažitému terénu, častým přívalovým dešťům a erozi
půdy došlo k vymletí pískového obsypu, potrubí se dostalo do styku s kamenem, skálou, dokladem
toho je zjištěný únik, který po provedení opravy potvrdil zvýšený tlak v potrubí
5. Smlouvy o dílo č. FM/357/17/Pú-He o provádění zimní údržby pozemních komunikací – posyp
5/27
ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo č. FM/357/17/Pú-He o provádění zimní údržby
pozemních komunikací v zimním období 2017/2018 uzavřenou mezi objednatelem Obci Staré
Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou
obce, IČ 00297241 a zhotovitelem Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Frýdek – Místek zastoupenou vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkem IČ 000957111 e
věci pluhování a posypu místní komunikace (bližší specifikace v objednávce č. Obj.28/2017 ze dne
13,.10.2017), cena provedené práce 465,89 Kč za jeden zásah.
/6 - 0 - 0/

6. Grantový program obce
6/27 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na průzkum, posílení budování zdrojů pitné vody 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.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč upozornil na splnění podmínky trvalého pobytu v obci min. 5 let
Starostka – uvedla, že provede kontrolu
7. Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří – žádost o dotaci/dar
7/27 ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz ochránců přírody ZO Nový
Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří.
/6 - 0 - 0/

8. Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru obecního zastupitelstva ve Starých Hamrech, zvoleného
na období 2014-2018
8/27 ZO bere na vědomí Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru obecního zastupitelstva ve Starých
Hamrech, zvoleného na období 2014-2018.
/6 - 0 - 0/
9. Diskuse
Nebyla žádná.
10. Závěr
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na středu 20. prosince 2017 v 18.00 hodin
v Kulturním domě Staré Hamry č.p. 306.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Ve Starých Hamrech 01. 11.2017

Bc. Eva Tořová, starostka

Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

