Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 19.06. 2019
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce , 1 omluven - viz prezenční listina
6 občanů obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.00 hodin.
V 17.00 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.
1/05

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf Franta.

/6 - 0 - 0/

2/05

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petr Lukeš a Pavel Greguš .

/6 - 0 - 0/

3/05 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: zápis kontrolního výboru,
smlouva o nájmu a poskytování služeb (KONICA MINOLTA-kopírka), Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu MSK (na zpracování PD – chodníky), zpracování „PD rekonstrukce mostu přes Ostravici
ve Starých Hamrech U Remešů čp. 124“, rezignace člena finančního výboru.
/6 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ---Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

1. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro šk. rok 2019/2020
4/05 ZO schvaluje Základní škole Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se
sídlem Staré Hamry 281, 739 15, IČ: 70981400, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019/2020, tzn.,
že budou ve školním roce 2019/2020 otevřeny 2 třídy.
/6 - 0 - 0/

2. Schválení Závěrky ZŠ Staré Hamry za rok 2018
5/05 ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 2018 ve znění
přílohy č. 1 až 5 přijatého usnesení, z důvodu záporného výsledku hospodaření není žádný příděl
do fondů.
/6 - 0 - 0/

3. Zpráva o čerpání Fondu reprodukce majetku za rok 2018
6/05 ZO bere na vědomí Zprávu o čerpání Fondu reprodukce majetku za rok 2018 ve znění přílohy
č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
4. Inventarizační zpráva za rok 2018
7/05 ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
p. Lukeš – požadoval označení jednotlivého majetku do příští inventarizace

místostarosta – hledá se možnost v souladu s programem majetku
starostka – nějaké návrhy na zakoupení „značkovače“ jsou, ale bude to časově náročná práce,
v současné době řešíme skartaci a spisovou služby, která se na obci neřešila dlouhodobě
p. Lukeš – můžou se tomu věnovat chlapi, na co jsou v kotelně tři, nemusí tam být pořád, můžou jen
přiložit
místostarosta – tři jsou proto, že jste pořídili kotle na obsluhu, nejde je o to přiložit
starostka – také se musí mít volno v souladu se zákoníkem práce, v topné sezóně musíme vykrýt
každý den , soboty, neděla a svátky nevyjímaje, ranní a odpolední směnu
p. Kubala – souhlasím s označením, z vlastních zkušeností doporučuji, aby se tomu věnovala jedna
osoba, což bude náročné
5. Schválení účetní závěrky obce Staré Hamry za rok 2018
8/05 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2018.

/6 - 0 - 0/

6. Schválení Závěrečného účtu obce Staré Hamry za rok 2018
9/05 ZO schvaluje závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
/6 - 0 - 0/
10/5 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry, IČ:
00297241 za rok 2018, kdy při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly dle § 10 odst. 3 písm.
a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby a nedostatky.
/6 - 0 - 0/
7. Příspěvek do Fondu reprodukce majetku na rok 2019
11/05 ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu reprodukce majetku pro rok 2019 ve výši
100.000,- Kč.
/6 - 0 - 0/
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o.
12/05 ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SDTH19_SOD uzavřené 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 dodatku
smlouvy je změna termínu aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 a pořízení
pasportizace hřbitova na základě g zaměření a pořízení oměrek hrobů a fotografií za cenu ve výši
36.300,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/
P. Lukeš jak se změnila cena
Místostarosta - a co systémová podpora
Starostka – v letošním roce uhradíme pouze za aplikaci k evidenci hrobů, doplněny do smlouvy byly
oměrky a fotografie litinových křížů, to nemá na cenu vliv, systémovou podporu budeme hradit od r.
2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této
dokumentaci uzavřené s firmou RSE Project s.r.o.
13/05 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti k této dokumentaci uzavřené mezi Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a firmou RSE Project s.r.o.
se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 293982266, zastoupené Ing. Romanem
Kopřivou, jednatelem společnosti, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

P. Lukeš se otázal na šířku chodníku, zda bude možno splnit podmínku, kterou požaduje projektant
Starostka – bylo projednáno s MSK
Místostarosta – dodá ing. Čárek

9. Rozpočtové opatření č. 3/2019
14/05 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
p. Lukeš se otázal na výdaje spojené s nátěrem budovy KD a OÚ
starostka – výdaje jsou do rozpočtu zaneseny podle nacenění, které jedna z oslovených firem, ovšem
i ta pro nedostatek času provedení nátěru odřekla, jednalo se o firmu, která měla zkušenosti s práci
ve výškách, nemuselo by se stavět lešení, oslovili jsme další firmu, která se měla na nátěru
spolupodílet, ta už bude nátěry provádět z lešením nebo plošiny, a tak se dá předpokládat cena vyšší
místostarosta – problém je i v tom, že jsou místa, kde s plošinou nedá vjet, a kde i stavba lešení bude
obtížná
10. Pronájem nebytových prostor – bowling
15/05
ZO schvaluje pronájem prostor bowlingu včetně movitého vybavení, které bude
specifikováno v příloze nájemní smlouvy, na dobu neurčitou od 01.07.2019 za podmínek
stanovených ve zveřejněném záměru a cenu nájmu ve výši 100,- Kč/rok + úhrada skutečných
nákladů za topení, stočné a vodné, el. energie bude přepsána na nájemce, a pověřuje starostku
obce k sepsání nájemní smlouvy s se společnosti J&LaS s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15
Staré Hamry zastoupené Lenkou Olšovskou, jednatelkou, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
Starostka informovala o zavedení internetu do pronajímaných prostor obcí, měsíčná platby půjdou za
nájemcem, což bude ošetřeno dodatkem ke smlouvě.
11. Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Pořízení EZS do budovy ZŠ Staré Hamry (případně i do budovy KD)
16/05 ZO schvaluje realizaci projektu Pořízení EZS do objektu ZŠ Staré Hamry a kulturního domu
firmou TINT s.r.o. se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek, včetně ceny díla ve výši
132 697,07 Kč včetně DPH.
/6 - 0 - 0/
Obnova el. přípojky pro ÚV Klepačka
17/05 ZO schvaluje realizaci projektu Obnova el. přípojky pro ÚV Klepačka předpokládaná cena
díla je 405 466,- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s firmou G + V
Elektro Trading s.r.o., se sídlem Hlavní 163, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. /5 - 0 - 1/zdržel se P. Lukeš
P. Lukeš upozornil, že cena nabídky je velmi obecná a zda byla oslovena i jiná firma, dále uvedl, že
nemám nic proti firmě G+V, ale chybí mu druhá nabídka k porovnání
Starostka odpověděla, že nabídka obsahuje všechny práce, jiná firma oslovena nebyla
Místostarosta – firma G+ V již prováděla opravy na tomto vedení - probíjení do země
Starostka – podílela se také na řešení problému se zařízením, které dávkuje chlor, spolupracovala
s Čezem při měření kolísavosti proudu, a také již „vypípala“ trasu podzemního vedení, trasu bylo
nutno znát pro souhlas vlastníků pozemku s výkopem, cena odpovídá rozsahu prací, např. u
výkopových prací je na spodní hranici
p. Lukeš upozornil, že obec je povinná, dle zákona o veřejných zakázkách, vybrat nejnižší cenu
J. Kubala upozornil, že nejlevnější nemusí být vždy nejlepší, a tady se jedná o obecní vodovod
místostarosta odpověděl, že to tak nemusí být vždy, důležitá je také kvalita nebo záruka, či jiné
měřitelné hodnoty

starostka uvedla, že to ale platí u jiných zakázek, zde se jedná o zakázku, která podle metodiky
schválené ZO, spadá do kompetence starosty, lze ji provést „z volné ruky“ a přímým uzavřením
smlouvy s jedním dodavatelem, je to v souladu se zákonem i metodikou.
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
18/05 ZO nesouhlasí s příspěvkem na provoz Linky bezpečí, z.s.

/6 - 0 - 0/

Ušlý výdělek neuvolněných členů ZO
19/05 ZO schvaluje výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří
jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
ve výši 200,- Kč za hodinu. Jedná se o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce.
Nejvyšší možná částka, která lze jako náhrada poskytnout za kalendářní měsíc je ve výši 2.000,-Kč.
/6 - 0 - 0/
P. Greguš nahlásil střet zájmů.

Stanovení pravomoci starostce obce k úpravám rozpočtu v kalendářním roce do výše 20.000,- Kč
20/05 ZO uděluje starostce obce pravomoc k úpravám rozpočtu obce v kalendářním roce do výše
20.000,- Kč.
/6 - 0 - 0/
Parkoviště Gruň
21/05 ZO schvaluje jednorázovou změnu parkovného na parkovišti na Gruni v sobotu 31.08.2019
na 25,- Kč za auto a den a zároveň upouští od nájemného za sobotu 31.08.2019 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“. /6 - 0 - 0/
Střecha bytu u ZŠ – provizorní oprava (neustále zatékání do bytu)
22/05 ZO bere na vědomí nutnost provizorních oprav střechy bytu u školy včetně výše
předpokládaných nákladů na provedení oprav, a schvaluje položení nové, provizorní, střešní
krytiny ve výši 51 265,50 Kč včetně DPH.
/6 - 0 - 0/

P. Lukeš uvedl, že nesouhlasí, proč celou střechu provizorně
Starostka vysvětlila situaci s plánovaným zateplením střechy vyšší budovy a také uvedla, že celou
situaci řešila s projektantem zateplení, který nedoporučuje provést na nižší střeše finální opravu, a
také uvedla, že cena za materiál – šindel je v nižších cenových relacích, lepenku nedoporučuje
zhotovitel použít z důvodu lepení ohněm, šindel se přibíjí, vzhledem k tomu, že zatéká vna více
místech a nedá se určit kde je šindel poškozen, musí se vyměnit celá krytina
Místostarosta - také nevíme, zda budeme zateplení a opravu střechy ZŠ provádět v příštím roce nebo
ještě později, záleží na dotacích
Kubala - nájemníci nemůžou bydlet v bytě, kde zatéká, a vlastník, obec, se tvářit, že se nic neděje, a
říct jim, že mají počkat

Zpráva o vyúčtování návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Staré Hamry
23/05 ZO bere na vědomí Zprávu o vyúčtování návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Staré
Hamry ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

Zpráva o výsledku veřejné sbírky
24/05 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku veřejné sbírky ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.

/6 - 0 - 0/

Inspekční zpráva
25/05 ZO bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát o
provedení inspekční činnosti Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek -Místek, příspěvková
organizace, se sídlem Staré Hamry 281, 739 15, IČ: 70981400, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
/6 - 0 - 0/
S průběhem inspekce seznámila přítomné p ředitelka Mgr. DanaPetriková.

Zápis kontrolního výboru
26/05 ZO bere na vědomí Zápis kontrolního výboru ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
Zápis z kontrolního výboru přečet P. Lukeš – předseda KV.
12. Smlouva o nájmu a poskytování služeb (KONICA MINOLTA - kopírka)
27/05 ZO schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb uzavřenou mezi: Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o. se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, DIČ/IČ:
CZ00176150/00176150, zastoupenou Michalem Vyjídákem, obchodním ředitelem oblasti a Obci
Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc.
Evou Tořovou, ve věci pronájmu a poskytování služeb kopírovacího stroje, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/

13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (na zpracování PD – chodníky)
28/05 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou
mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z Programu
na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci Staré Hamry“, maximální výše dotace je 64,98% celkových skutečně vynaložených
uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve výši 360 500,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/

14. Zpracování „PD rekonstrukce mostu přes Ostravici ve Starých Hamrech U Remešů čp. 124“
29/05 ZO schvaluje zpracování PD na rekonstrukci mostu přes Ostravici ve Starých Hamrech U
Remešů čp. 124 firmou RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, cena
225 000,- Kč bez DPH.
/6 - 0 - 0/
Mgr. Lang – jsou vyřešeny majetkové poměry
Starostka řešíme opravu stávajícího havarijního stavu
15. Rezignace člena finančního výboru
30/05 ZO bere na vědomí rezignaci Mgr. Roberta Langa z funkce člena finančního výboru.
/5- 0 - 0/ Mgr. Lang nehlasoval
Diskuse:
Neproběhla žádná diskuse.

Ostatní:
Starostka obce seznámila přítomné s dalším termínem zasedání ZO – 15.7.2019 v 18.00 hodin.

Závěrem starostka poděkovala všem za účast.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.12 hodin.

Ve Starých Hamrech 20.06.2019
…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka

…………………………………………….
Petr Lukeš– ověřovatel zápisu

…………………………………………….
Pavel Greguš – ověřovatel zápisu
Ověřovatel zápisu pan Pavel Greguš dne 20.6.2019 utrpěl pracovní úraz, byl hospitalizován ve FN
Ostrava a k dnešnímu dni 25.06.2019 nebyl, z výše uvedených důvodů, schopen zápis podepsat.

