Z á p i s z 28. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 20. 12. 2017
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce, 1 nepřítomen - 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 (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 :
1/28 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a p. Ivo Franke.
/6 - 0 - 0/
2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/28 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Langa Ing. Rudolf Franta.

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/28 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouva o poskytování
knihovnických a informačních služeb v roce 2018, Smlouva o dílo – DIGIS, spol. s r.o.,
Smlouva/prokazatelná ztráta – ČSAD, Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2018,
Ustanovení inventární komise a likvidační komise, ostatní záležitosti v souvislosti se změnou
zákona o obcích a Nařízením vlády, Dohoda o narovnání- dotace z MSK.
/6 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.
4. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/28
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
5. Rozpočtové opatření č. 6-2017
5/28 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6-2017, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. /5 - 0 - 1/
zdržel se Bc. Klepáč

6. Rozpočet obce na rok 2018
6/28 ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

/5 - 1 - 0/
proti Bc. Klepáč

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021
7/28 ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
8. Rozpočet ZŠ Staré Hamry, p.o. na rok 2018
8/28 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek –
Místek, IČ 70981400 na rok 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

9/28 ZO schvaluje na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Staré Hamry, okres
Frýdek - Místek, IČ 70981400 na rok 2018 ve výši 800.000,- Kč.
/6 - 0 - 0/

9. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Staré Hamry, p.o. na období 2019-2020
10/28 ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Staré
Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období 2019-2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
/6 - 0 - 0/
10. Grantový program obce na rok 2018
11/28 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2018 ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
/6 - 0 - 0/
11. Další finanční a majetkové záležitosti:
Neinvestiční dotace Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání
Změna přílohy č. 1 usnesení č. 6/27 ze dne 30.11.2017
Darovací smlouva MUDr. Sýkorová
Zmocnění starostky k úpravám rozpočtu ke konci roku
Žádost SDH Staré Hamry


Neinvestiční dotace Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání

12/28 ZO schvaluje přijetí Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
určenou pro příspěvkovou organizaci Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek - Místek, IČ
70981400 na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002165, v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výše dotace
106.001,60 Kč a zároveň schvaluje převod finančních prostředků – dotace v uvedené výši na účet
příspěvkové organizace Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek - Místek, IČ 70981400. /6 - 0 - 0/


Změna přílohy č. 1 usnesení č. 6/27 ze dne 30.11.2017

13/28 ZO ruší přílohu č. 1 usnesení č. 6/27 ze dne 30.11.2017 a nově nahrazuje a schvaluje
přílohou č. 2, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – kdo kontroloval
Starostka – já podle OP, do registru má přístup p. Balášová
Bc. Klepáč – kdo je tedy zodpovědný
Starostka – tak asi já, p. Balášová tady není, nebudeme rozebírat, starostka nese odpovědnost, teď se
to napraví, a poděkovala Bc. Klepáčovi za upozornění


Darovací smlouva MUDr. Sýkorová

14/28 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací
praktického lékaře – MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ:
29459737, zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok 2018
příjemci dar ve výši 45.000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných služeb a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a zároveň bera na vědomí Zápis o
použití darovaných finančních prostředků v roce 2017 - čerpáno v souladu s účelem určení, ve znění
přílohy č. 2 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/


Zmocnění starostky k úpravám rozpočtu ke konci roku

15/28 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období od 20.12.2017 do
31.12.2017 v takovém rozsahu, aby nedocházelo k překračování rozpočtu.
/6 - 0 - 0/


Žádost o poskytnutí daru na spolkovou činnost SDH Staré Hamry

16/28 ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč SDH Staré Hamry na spolkovou činnost v r.
2017.
/6 - 0 - 0/

12. Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2018
17/28 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2018
uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frádlant nad Ostravicí se sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných knihovnických služeb
obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok 2018 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o
poskytování knihovnických a informačních služeb na rok 2018 ve výši 64.000,- Kč, ZO pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

13. Smlouva o dílo – DIGIS, spol. s r.o.
18/28 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a DIGIS, spol.
s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou
Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, předmětem smlouvy je aktualizace KMD k.ú. Staré
Hamry 1 a Ostravice 2, Aktualizace vodovodu, vložení kanalizace z podkladů SMVaK a zákaznická
podpora, cena díla celkem: 10.285,- Kč včetně DPH, ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

14. Smlouva/prokazatelná ztráta – ČSAD
19/28 ZO schvaluje dotaci na rok 2018 na prokazatelné ztráty PHD dopravce ČSAD Frýdek – Místek
ve výši 206.700,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/

15. Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2018
20/28 ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody na rok 2018 stanovenou
Správou toků Lesů ČR ve výši 3,05 Kč/m3 včetně DPH.
/6 - 0 - 0/
16. Ustanovení inventární komise a likvidační komise
21/28 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 26 a Opatření starostky obce
Staré Hamry č. 27 kterými byla ustanovena inventární komise a likvidační komise pro pravidelnou
periodickou zákonnou inventarizaci obecního majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2017.
/6 - 0 - 0/
17. Ostatní záležitosti v souvislosti se změnou zákona o obcích a Nařízením vlády
22/28 ZO schvaluje funkci starosty obce jako dlouhodobě uvolněnou, ostatní členové
zastupitelstva obce včetně místostarosty obce jako funkce neuvolněné. Dále schvaluje měsíční
odměny neuvolněným zastupitelům ve stejné výši jako bylo stanoveno na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce usnesením č. 11/1, 12/1 a 13/1 ze dne 07.11.2014.
/6 - 0 - 0/
23/28 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 2/2017, o nákladech na stravování a jejich
úhradě, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
24/28 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 3/2017, na poskytnutí příspěvku na
úpravu zevnějšku při obřadech a odměny pro matrikáře, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/ 5 - 0 - 1/zdržel se Bc. Klepáč

18. Dohoda o narovnání
25/28 ZO schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré
Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, ve věci posunutí termínu pro
ukončení realizace projektu do 30. 6. 2018 a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do
30. 7. 2018, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/
26/28 ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2018 na projekt „ZŠ ve Starých Hamrech větrání kuchyně a jídelny“.
/6 - 0 - 0/
19. Diskuse
Bc. Klepáč – jak je to s bytem nad školou, je pronajatý
Starostka – není
Bc. Klepáč – topí se tam, jsou to zbytečně vynaložené peníze mělo by se to pronajat
Místostarosta – jak
Bc. Klepáč – je to kolaudováno jako byt, tak jako byt
Starostka – jako byt to zrovna není vhodné, prostora mají nevhodné uspořádání místnosti, je to min.
2 patro, schody mají vysoké stupně
p. Kubala – jako byt je to nevhodné
místostarosta – už jsme to probírali, neshodli jsme se, určitě to potřebuje rekonstrukci
starostka – je to špatně zatepleno, v lednu proběhne měření, po výsledcích se tam můžeme jít
podívat a domluvit další postup
Bc. Klepáč – pronajal bych to někomu, kdo by tam např. ubytovával své zaměstnance
Starostka – tak jako byt nebo k podnikání? Jeden soud ještě neskončil.
p. Borský – jak je to se slovenskými autobusy, zachytil informaci, že mají končit
starostka – nevím, slyším to poprvé, majitel nám to neoznamuje ani to není jeho povinností, pokusím
se zjistit a dám vědět
Bc. Klepáč – není přece problém majiteli zavolat nebo zajít za řidičem
20. Závěr
Starostka popřála všem přítomným k vánocům a novému roku.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.40 hodin.

Ve Starých Hamrech 21. 12.2017

Bc. Eva Tořová, starostka
Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu
Ing. Rudolf Franta – ověřovatel zápisu

