Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 31.10.2019
1/08 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a Bc. Jan Klepáč.
2/08 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Janečku a Mgr. Roberta Langa.
3/08 ZO schvaluje předložený program jednání.
4/08 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry, IČ:
00297241 v roce 2019 s výsledkem přezkoumání hospodaření: „U předloženého vzorku operací a
písemnosti k 31. 8. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení
a dále bere na vědomí Ministerstvem vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, vypracované
Posouzení ze dne 7.10.2019 k podání Bc. Jana Klepáče, ve znění přílohy č. 2 přijatého usnesení, ve
kterém je mimo jiné uvedeno: „…odvolání předsedy a „zbývající“ členky finančního výboru
uskutečněné na zasedání Zastupitelstva obce Staré Hamry konaném dne 15. července 2019 bylo
učiněno v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.) I) ve spoj. S § 87 zákona o obcích“.
5/08 ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
Na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele do výše 100 000,- Kč v období mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením
jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115)
nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Financování (pol. 8115) lze zapojit v maximální výši
100 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními i zastupitelstva obce.
Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele neomezeně v období mezi jednotlivým
zasedáními zastupitelstva zapojením financování (pol. 8115).
6/08 ZO ukládá předsedům výborů předložit na příští jednání zastupitelstva obce návrh Jednacího
řádů výboru finančního a Jednacího řádu výboru kontrolního.
7/08 ZO revokuje usnesení č. 18/01 ze dne 31.10.2018 ve znění „ZO schvaluje roční odměny za
výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního ve výši 1 500,- kč s účinností od 1.1.2019“
z důvodu neurčitosti usnesení pro případy částečného plnění z důvodu odstoupení či odvolání členů
výboru finančního a kontrolního, a z důvodu volby nových členů výboru finančního a kontrolního
(nečlenů zastupitelstva obce) během kalendářního roku, a to na základě doporučení Ministerstva
vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, a ukládá starostce obce vypracovat návrh měsíčních
odměn za výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního (nečlenů zastupitelstva obce)
v návaznosti na připravované Jednací řády výborů.
8/08 ZO schvaluje Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 24.6.2019 uzavřené mezi: Obec
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou Bc. Evou
Tořovou, starostkou obce a J&LaS s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15 Staré Hamry, IČ:
07670401, DIČ: CZ07670401, zastoupenou Lenkou Olšovskou, jednatelkou, ke dne 31.10.2019.
9/08 ZO schvaluje pronájem prostor bowlingu, za účelem provozování občerstvení, a sauny, včetně
movitého vybavení, které bude specifikováno v příloze nájemní smlouvy, na dobu neurčitou od
01.11.2019 za podmínek stanovených ve zveřejněných záměrech a cenu nájmu ve výši 200,- Kč/rok +
úhradu skutečných nákladů za topení, stočné a vodné, el. energie bude přepsána na nájemce, a
pověřuje starostku obce k sepsání nájemní smlouvy se společnosti OlsLeTim s.r.o. se sídlem Staré
Hamry 273, 739 15 Staré Hamry, IČ: 08598657, zastoupené jednatelkou společnosti Lenkou
Timkovou, jednatelkou, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/08 ZO schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry na spolkovou činnost ve
výši 35 000,- Kč na rok 2019. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po
podpisu smlouvy.
11/08 ZO schvaluje finanční dar mobilnímu hospici Andělé Stromu života na rok 2020 na zajištění
dostupnosti a udržitelnosti služeb mobilního hospice ve výši 5 000,- Kč na rok 2020. Schválené
finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele v r. 2020 po podpisu smlouvy.

12/08 ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro tisk publikace BESKYDY Opuštěné školy pod
vrcholy Lysé a Trávného autorovi publikace Oldřichu Boháčovi. Schválené finanční prostředky budou
zaslány na účet žadatele v r. 2020 po podpisu smlouvy.
13/08 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
přijatého usnesení.
14/08 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/08 ZO doporučuje zařadit do majetku obce torzo hraničního kamene frýdeckého panství z 19.
století (s iniciálami H. F. = Herrschaft Friedek) nalezeného v obci Staré Hamry v k.ú. Staré Hamry 1 na
parc. č. 2550/33 ve vlastnictví obce Staré Hamry, ke kterému se nikdo nehlásí a ocenit ho cenou 1,Kč.
16/08 ZO schvaluje bezplatné zapůjčení torza hraničního kamene frýdeckého panství z 19. století (s
iniciálami H. F. = Herrschaft Friedek) nalezeného v obci Staré Hamry v k.ú. Staré Hamry 1 na parc. č.
2550/33 ve vlastnictví obce Staré Hamry, celková hodnota torza předmětného hraničního kamene je
podle účetní evidence dárce 1,- Kč, do sbírek Muzea Těšínska a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
17/08 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 7/2019- ustanovení inventární
komise a Opatření starostky obce Staré Hamry č. 8/2019 – ustanovení likvidační komise, kterými byla
ustanovena inventární komise a likvidační komise pro pravidelnou periodickou zákonnou
inventarizaci obecního majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2019.
18/08 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování studie „Zajištění likvidace odpadních vod
v obci Staré Hamry v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 – studie – variantní řešení“.
19/08 ZO stanovuje od roku 2020 obřadním dnem sobotu v čase od 9.00 do 14.00 hodin, a jednotlivé
obřady na sebe budou navazovat.
20/08 ZO schvaluje dny: 11.04.2020, 02.05.2020, 09.05.2020, 04.07.2020, 11.07.2020 , 29.08.2020,
26.09.2020, 31.12.2020 a ve dnech státem uznávaných svátků, kdy nebudou probíhat svatební
obřady v matričních obvodech Obce Staré Hamry a Bílá.
21/08 ZO ruší Směrnici č. 2/2011, o stanovení poplatku souvisejícího se zvýšenými náklady na
provádění občanských obřadů uzavření manželství, a stanovuje provozní poplatek při občanských
obřadech uzavření manželství v obřadní síni a na jiném vhodném místě v matričním obvodu obcí
Staré Hamry a Bílá takto:
provozní poplatek ve výši 500,- Kč včetně DPH v souvislosti se zvýšenými náklady na provádění
občanských obřadů uzavření manželství ve stanovené obřadní síni (Staré Hamry č.p. 281),
provozní poplatek ve výši 2 000,- Kč včetně DPH v souvislosti se zvýšenými náklady na provádění
občanských obřadů uzavření manželství na jiném vhodném místě, tj. mimo stanovenou obřadní síň.

Ve Starých Hamrech 01. 11. 2019
Bc. Eva Tořová, starostka
Petr Janečka - ověřovatel zápisu
Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

