Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 13.09.2019
1/07 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Petr Janečka a Bc. Jan Klepáč.
2/07 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Roberta Langa a pana Jaroslava Kubalu.
3/07 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: Rozšíření obecního
kamerového dohledového systému (OKDS), Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
Ostravice, Vyjádření k žádosti o umístění žadatele v Domě s byty pro seniory v obci Ostravice, Žádost
nájemce bowlingu, Zápis z 2. jednání kontrolního výboru, Volba člena kontrolního výboru, Volba
předsedy finančního výboru a Volba členů finančního výboru.
4/07 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Oprava mostu přes Ostravici u č.p. 124 ve Starých
Hamrech“ firmu DEV COMPANY, spol. s r.o. se sídlem Čs. Legií 154/18, 702 00 Ostrava, cenu díla
2 812 979,35 bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/07 ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola Staré Hamry,
okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2019, ve výši 245 000,- Kč ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
6/07 ZO ukládá Základní škole Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, Staré
Hamry 281, 739 15, IČ 70981400 převedení peněžních prostředků z fondu investic ve výši 101 000,Kč na běžný účet Obce Staré Hamry, Staré Hamry 283, 739 15, IČ 00297241 a to ve lhůtě do
20.09.2019.
7/07 ZO schvaluje na základě žádosti o individuální dotaci CHARITY FRÝDEK – MÍSTEK se sídlem F.
Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201 dotaci v celkové výši 20.000,- na rok 2019, a to takto:
na činnost Poradenského centra (10.000,- Kč) a Charitní pečovatelské služby (10.000,- Kč). Schválené
finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
8/07 ZO neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Slezské diakonii
SAREPTA Komorní Lhotce
9/07 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/07 ZO souhlasí s pokračováním služby Senior Taxi v obci Staré Hamry a schvaluje provozovateli
služby Senior Taxi Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847020, se sídlem
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, finanční příspěvek na provoz Senior Taxi na rok
2020 ve výši 83 600,- Kč a zároveň schvaluje příspěvek obce občanům využívajícím služeb Senior Taxi
ve výši 100% úhrady jízdného s platností od 1.1.2020.
11/07 ZO schvaluje rozšíření obecního kamerového dohledového systému (OKDS) na lokalitu Most
(odbočka na Jamník), předpokládaná cena díla 129 435,00 Kč bez DPH, zároveň zastupitelstvo obce
schvaluje dodavatele díla firmu TINT s.r.o., Riegrova 832, 738 01 Frýdek - Místek, který je
zhotovitelem a správcem již v obci instalovaného OKDS.
12/07 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Ostravice na realizaci
projektu „A 2019 PZTS s nástavbou automatických hlásičů s detekcí požárů a přenosem přes GSM
bránu na předem vyvolená čísla a sirény – kaple Panny Marie na Gruni, obec Staré Hamry“ a
schvaluje Římskokatolické farnosti Ostravice, se sídlem Ostravice 36, 739 14 Ostravice, individuální
dotaci ve výši 24 000,- Kč na realizaci projektu. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet
žadatele po podpisu smlouvy.
13/07 ZO projednalo Žádost o umístěni v Domě s byty pro seniory v obci Ostravice paní Emilie
Šustkové trvale bytem Staré Hamry č.p. 64 a z důvodu výpovědi smlouvy schválené zastupitelstvem
obce usnesením č. 18/14 ze dne 29.02.2016 (znění předmětného usnesení: 18/14 ZO schvaluje výpověď
smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku uzavřenou dne 16.09.2010 mezi Obcí Ostravice a Obcí Staré Hamry a starostka
obce je oprávněna tuto výpověď podat v okamžiku ukončení pobytu p. Ireny Jančurové, nar. 04.08.1927, v bytě v Domě
s byty pro seniory, Ostravice 324, 739 14 Ostravice.) a žádost zamítá.

14/07 ZO projednalo žádost nájemců bowlingu a:
- ukládá starostce obce zpracovat a vyvěsit záměr na pronájem sauny včetně všech příslušných
prostor;
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bere na vědomí výměnu bowlingových drah a o jejich pořízení bude zastupitelstvo obce
rozhodovat po zajištění cenových nabídek;
souhlasí s instalací EZS v prostorách pronajatých od obce a požaduje bližší specifikaci rozsahu
prací, které budou provedeny na náklady nájemce v souladu s platnou legislativou;
souhlasí se změnou účelu užívání lyžárny, za předpokladu, že budou splněny všechny
náležitosti, které požaduje stavební a další zákony.
ZO bere na vědomí Zápis z 2 jednání kontrolního výboru.
usnesení nebylo přijato
ZO schvaluje členem kontrolního výboru pana Ivana Červenku.
ZO schvaluje předsedou finančního výboru pana Jaroslava Kubalu.
ZO schvaluje členem finančního výboru Ing. Ivoše Martykána.
ZO schvaluje členem finančního výboru Ing. Michaelu Červenkovou.

Ve Starých Hamrech 18. 09. 2019
Bc. Eva Tořová, starostka
Mgr. Robert Lang– ověřovatel zápisu
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

