Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 31.10. 2019
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce , 1 omluven - viz prezenční listina
8 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 Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/08

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a Bc. Jan Klepáč. /6 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/08

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Janečku a Mgr. Roberta Langa.

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/08 ZO schvaluje předložený program jednání.

/6 - 0 - 0/

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce: vše splněno, usnesení č. 17/07 - zjistit
možnosti výměny bowlingových drah - trvá.
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 13.09.2019.
Soudní jednání (SK K2 z.s.) stále čekáme na písemné vyhotovení rozsudků.
Dění na obci – velice pěkný podzim nám umožnil pokračování: v údržbě zeleně na veřejných
prostranstvích a hřbitova, technologií JetPatcher byly opraveny výtluky a praskliny na cestách ze
Stýskalonky na Kršelky, z Kršelek přes parkoviště na Gruni až po Švarnou Hanku, probíhá oprava
autobusových zastávek na Samčance – výměna střešní krytiny, kdy starý a prohnilý dřevěný šindel je
vyměněn za šindel umělohmotný.
Obnova mostu u domu č.p. 124 - proběhla zátěžová zkouška, vše probíhá podle plánu, další KD je
příští týden.
Připravujeme výměnu měřičů tepla před topnou sezónou 2020/2021 plánujeme výměnu všech
měřičů tepla. Dnes, před zasedáním ZO proběhla na OÚ schůzka k pořízení nových měřičů. Náklady
na pořízení a montáž budou zapracovány do rozpočtu na rok 2020.
Odpadové hospodářství společnost Arnika zpracovala obci zdarma analýzu odpadového hospodářství.
Zpracované výsledky budou teprve předány. Z analýzy nevyplynulo žádné překvapivé zjištění. Více je
uvedeno ve zpravodaji.
Projekt „Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce“ k datu 30.9.2019 byla
ukončena udržitelnost projektu. Ještě bude vyúčtování posledního necelého roku.
Hasiči- informace podal velitel JSDH p. Kubala
Kulturní akce – termíny jednotlivých akcí jsou uvedeny ve zpravodaji
Kontroly na obci - kontroly byly iniciovány písemným podáním zastupitele obce Bc. Klepáče, který
podal ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Žádost o posouzení některých
finančních operací vedením obce Staré Hamry a neexistence finančního výboru jako orgánu
zastupitelstva obce Staré Hamry, a o případné přijetí nezbytných opatření.
Posouzením správnosti finančních operací se zabývala kontrolní skupina z Odboru podpory
korporátního řízení a kontroly z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci dílčího
přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry dne 17.9.2019 s tímto výsledkem:

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
U předloženého vzorku operací a písemnosti k 31.8.2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Platností odvolání Bc. Klepáče a Ing. Kroczek Kašíkové z finančního výboru se zabýval Odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který je oprávněn ke kontrole výkonu samostatné
působnosti územních celků, a ten na základě provedeného šetření dospěl k následujícímu závěru:
• Po rezignaci (prvního) člena finančního výboru mohl finanční výbor nadále vykonávat svou
činnost.
• 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.
Výsledky kontrol jsou občanům k dispozici na obecním úřadě s možností seznámení.
Šetření provedená na základě podaného podnětu nepřinesla žádné konkrétní fakta a skutečnosti,
která by napsaná či pronesená tvrzení odůvodňovala. Provedené kontroly žádná pochybení
neodhalily.

4. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce a posouzení podání Ministerstvem
vnitra
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“. /6 - 0 - 0/
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).
/5 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
6/08 ZO ukládá předsedům výborů předložit na příští jednání zastupitelstva obce návrh Jednacího
řádů výboru finančního a Jednacího řádu výboru kontrolního.
/6 - 0 - 0/
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.
/6 - 0 - 0/
5. Pronájem nebytových prostor – bowling a sauna
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.
/6 - 0 - 0/

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.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – zda se přihlásil ještě někdo
Starostka – nikdo jiný

6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
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.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – zda je to na práci s mládeži
Místostarosta – ano i na práci s mládeží, ale hlavně na pořízení praporu, z dotací není hrazeno vše

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.
/6 - 0 - 0/
p. Janečka – do naší obce jezdí ?
starostka – no, jezdili, a jejich služby byly využívány

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.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: P. Janečka
Bc. Klepáč – pokud je tam zmínka i o hamerských školách, tak ano
Starostka – jdou tam uvedeny i některé hamerské školy

7. Žádosti o proplacení dotace z grantového programu obce
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.
/6 - 0 - 0/

8. Rozpočtové opatření č. 6/2019
14/08 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – k pořízení nového automobilu – nejsem pro pořizovaných starých ojetin, lepší je koupit
nové
Starostka – současné auto jsme koupili jako starší v r. 2008, opravy nebyly finančně až tak náročné,
vzhledem k jeho využívání, jsem pro pořízení staršího auta, ale důležitý bude poměr cena, stáří a
technický stav
Místostarosta – stejně jako u nového i i u pořízení staršího je možnost odečíst DPH, tedy alespoň
nějakou část

9. Ostatní majetkové záležitosti
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
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.
/6 - 0 - 0/

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.
/6 - 0 - 0/

Bc. Klepáč – kdo kámen našel, proč znovu někde neumístit, proč hned darovat, doporučuje zapůjčení
Starostka – našel PhDr. Pindur, jedná se o torzo kamene malých velikostí, osadit znovu nejde, raději
ať je k dispozici všem v muzeu, než by se měl někde schovávat na obci a časem někde „zašantročit“
Bc. Klepáč – jsme oprávněni určit hodnotu
Starostka – samozřejmě neurčujeme hodnotu historickou, z kraje máme postup, který byl v minulosti,
při zařazování např. křížů nebo diapozitivů, použit

Inventarizace majetku

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.
/6 - 0 - 0/

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části
území, obce ŽPZ/02/2020

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“.
/6 - 0 - 0/

Bc. Klepáč – zda byl případný zpracovatel seznámen v územním plánem obce
Starostka – ano byl, jednalo se o informativní schůzku

10. Ostatní

Záležitosti matriky
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.
/6 - 0 - 0/

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.
/6 - 0 - 0/

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.
/6 - 0 - 0/

Diskuse:
Bc. Klepáč – ve zpravodaji byl zmíněn učitel p. Faltýnek, který letos zemřel, a za obec nikdo na pohřbu
nebyl a nedali jste ani kytku. Na rozdíl od p. Baláče, kdy jste na pohřbu byli a byla zakoupena kytice.
P. Baláč pracoval pro obec za peníze, kdežto pan učitel toho udělal pro obec nepoměrně více a
zdarma, např. při výstavbě kulturního domu, kdy jsem i já s ním pracoval v akci „Z“ v jednom výkopu,
nebo dlouhodobě vydával obecní zpravodaj, a měl i další aktivity.
S panem Lukešem již podruhé nebyl konzultován termín zastupitelstva, z důvodu pracovních
povinností, tak pan Lukeš již nemohl být účasten na druhém zasedání, vždy se domluvíte vy čtyři,
připadá mi to jako schválnost. To už by se v budoucnu nemělo opakovat, jinak za naše hnutí
zvažujeme vzdání se mandátů a odstoupení všech kandidátů, což by znamenalo nové volby v obci.
Na ministerstvo vnitra jsem se obrátil prvně v době, kdy měl vážný pracovní úraz p. Greguš, zastupitel
a člen kontrolního výboru. Zajímalo mě, jak může kontrolní výbor pracovat ve dvou členech. Z jejich
odpovědi jsem vycházel u finančního výboru. Názor ministerstva není jednotný, teď ve své odpovědi
k popsané situaci finančního výboru, ministerstvo došlo k jinému závěru. Měl by rozhodnout soud.
Jinak zvažuji, že na článek ve zpravodaji budu reagovat písemně, cestou zpravodaje nebo letáků.
Další dotaz se týká hřiště bývalé školy na slezské straně obce. Jak je to s možností jeho využívání. Je
tam dost dětí, hodilo by se.
Starostka se vyjádřila k připomínkám Bc. Klepáče takto: je pravdou, že za obec na pohřbu s kyticí
nikdo nebyl, bohužel v době pohřbu bylo vedení obce i zaměstnanci na školení, dovolené a také
zajišťovali chod úřadu, i když nás to mrzelo, mě osobně velmi, tak to nešlo zařídit, osobně jsem byla
nejbližším pozůstalým vyjádřit soustrast a omluvit neúčast na pohřbu za obec i za sebe, ale nic
nebránilo, abys šel za obec Ty, jsi členem zastupitelstva,
Bc. Klepáč – jak jsem mohl vědět, že nebudete mít čas
Starostka - je to o spolupráci, skutečné spolupráci, ale o té se v době, kdy jsou činěná podávání na
kraj či ministerstvo, se asi moc mluvit nedá. Zajistit účast všech členů zastupitelstva, při dodržení
zásady, aby to vyhovovalo v rámci jejich různých směn, není jednoduché. A není to schválnost. Někdy
to prostě nejde, ale není pravdou, že se to týká jen členů Vašeho hnutí, i když je pravdou, že teď jsem
s p. Lukešem jeho směny nekonzultovala. Pokud vím, z důvodu pracovních povinností v minulosti na
zasedání chyběl také J. Kubala nebo R. Lang a R. Franta.
J. Kubala – já jsem si již několikrát měnil směny, a přizpůsobil se ostatním, předpokládám, že tak by se
mohli zachovat i jiní
Místostarosta – někdy to prostě nejde, ale není to schválnost
Starostka- článek, který vyšel ve zpravodaji, jsem měla připravený již dlouho, ale z důvodu, abych
nevyvolala další reakce, a abychom si přes zpravodaj nedopisovali, jsem jeho zveřejnění odkládala.
Vzhledem k tomu, že po obci se začaly šířit různé polopravdy, na zastupitelstvu, bez jakýchkoliv
důkazů, byla zpochybňována práce obce, zaměstnanců i vedení, jsem došla k názoru, že je zapotřebí
se vůči tomu vymezit a informovat o dění. Nemám co schovávat. Ať si každý udělá názor sám.
Kdokoliv může do příslušných materiálů, podání i odpovědí, nahlédnout. Jsou na obci k dispozici.
Hřiště na slezské straně, není naše, je soukromé. V jednání jsme nepokročili, ze strany vlastníka není
zájem.

Bc. Klepáč – po obci koluje, že Klepáč prohrál soud s Uhrem, a že jsem způsobil obci škodu. Já jsem
obec nepoškodil, za mé působnosti žádný dluh nebyl, smlouvu s Uhrem uzavřela obce, všichni
tehdejší zastupitelé o tom věděli. Po mně mohl smlouvu každý prozkoumat.
Starostka - co jde po obci nevím, informace zastupitelům a občanům o soudním jednání jsou
podávány, jelikož spor vedla obec a SK K2 z.s. Jaká je skutečná škoda ještě nevíme. V současné době
známe pouze výši za dodávku tepla za dvě topné sezóny, známy ještě nejsou náklady řízení. Smlouvu
jsi uzavíral v pravomoci rady obce, tedy sám, a zastupitele jsi pouze informoval o jejím uzavření.
Smlouva je absolutně neplatná, proto soud obec prohrála. Osobně jsem se Tě tehdy ptala, zda byl
záměr pronájmu vyvěšen, odpověď byla stejná, jako teď
Bc. Klepáč – uvedl, že záměr nebylo zapotřebí vyvěšovat, jelikož se jednalo o pronájem bytu a tam to
není nutné.
p. Červenka – se zeptal, zda pokračují krádeže v obci
starostka – teď o ničem nevím, nechali jsme veřejné osvětlení svítit celou noc, a krádež ustaly, je to
náhoda nebo světlo skutečně pomohlo, nevím
p. Červenka – jak zatíží svícení rozpočet
starostka – určitě prosvítíme více, ale pro dobrou věc, předpokládám, že veřejné osvětlení po celou
noc necháme svítit do prvního sněhu
p. Červenka – spory v zastupitelstvu by neměly být. Bc. Klepáč by měl starostce a místostarostovi
pomoci
Bc. Klepáč – jsem přístupný, nemám s tím problém
Ing. Martykán se otázal, zda obec již má k dispozici sken dřevěného kostela na Gruni, a zda se
opatření termínů svatebních obřadů týká i obřadů církevních
Starostka – skeny nemáme, jedná se pouze o obřady civilní
Ing. Franta – také mám přání, oprostit se od osobních antipatií, a začít pracovat, žabomyší války a
hledání problémů, tam kde nejsou, odvádí od skutečné práce.
Závěrem starostka poděkovala všem za účast.
Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Starých Hamrech 01.11.2019
…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka
…………………………………………….
Petr Janečka – ověřovatel zápisu
…………………………………………….
Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu

