Z á p i s z 10. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 03.02.2020
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce, Ing. Franta příchod 17.06 hodin
11 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 obce - 6, v 17.06 přišel Ing. Franta, počet členů zastupitelstva obce -7, a zasedání
zahájila a řídila. Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/09

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a Petr Lukeš. /6 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/09

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kubalu a Bc. Jana Klepáče.

/6 - 0 - 0/

3. Program
P. Lukeš požádal o doplnění programu jednání o bod: Příspěvek na „Život bez bariér Pavla Greguše“
3/09 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o bod: Příspěvek na „Život bez bariér
Pavla Greguše“.
/7 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce: ¨
Usnesení č. 6/08 – předsedové výborů - předložení návrhů Jednacího řádu FV a KV – Jednací řád KV
dnes zařazeno v programu, Jednací řád FV - trvá
Usnesení č. 17/07 - zjistit možnosti výměny bowlingových drah – splněno, zahájení výběrového řízení
je v programu dnešního ZO
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce:
Soudní jednání s SK K2 z.s. –usnesení o nákladech řízení nabylo právní moci, finanční vyrovnáni - na
účet obce vráceno celkem 93,- tis. Kč, 10,- tis. Kč platba právního zastoupení, dnes na programu
jednání zpráva - celkové shrnutí soudních jednání ;
Projektová dokumentace na chodníku u I/56 – v lednu proběhla jednání zástupců obce a projekční
firmy s ŘSD a DI PČR FM , zároveň byla projednána možnost řešení autobusové zastávky na mostě ve
směru na Jamník,
Dotace z MSK a jiné: Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2020 a
to na projekt „Stavební obnova povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry“ – jedná se o MK u
polesí a řešení jejího odvodnění
Žádost o dotaci na zpracování studie nakládání s odpadními vodami byla projednána ve výboru ŽP a
zemědělství kraje,
V této souvislosti, i když se nejedná o žádost o dotaci podanou obci, bych chtěla zmínit podání
žádosti do projektu „V Beskydech to žije“ vypsanou příslušnou MAS, žádost o dotaci ve výši 10 000,Kč podalo SDH Staré Hamry, a to na akci v souvislosti se žehnáním slavnostního praporu v neděli
3.5.2020 u příležitosti svátku sv. Floriána.
Dnes je na programu schválení podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště v prostorách za
hasičárnou, návaznost na již existující dětské hřiště, žádost se bude podávat do programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR;
Připravujeme také žádost o dotaci z MAS na úpravu veřejného prostranství, jedná se o prostranství u
budovy OÚ za pomníkem obětem II. sv. války, hraničním kamenem a křížem, projekt se připravuje,
ale vzhledem k povinnosti doložení územní rozhodnutí při podání žádosti, není jisté, zda z důvodu
zákonných lhůt se podaří rozhodnutí vyřídit.

Kontroly: Proběhla kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 240/200 Sb., o krizovém
řízení a kontrola plnění úkolů při zajišťování obrany státu v přenesené působnosti a dále při řešení
krizových situací vojenského a nevojenského charakteru vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR – kontrolu provedli: MěÚ Frýdlant na Ostravicí a HZS MSK – bez závad;
Senior Taxi: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí zaslalo vyúčtování Senior taxi za
rok 2019. Zastupitelé byli s vyúčtováním seznámeni. V roce 2019 využilo služeb Senior Taxi celkem 15
našich občanů. Podle statistiky služeb Senior Taxi za leden 2020 využilo služeb celkem 9 občanů.
Stížnost na provádění zimní údržby silnice I/56: Ve věci nedostatečné zimní údržby silnice I/56
proběhlo v Bílé v lednu 2020 jednání, kterého se zúčastnili zástupci obcí Ostravice, Staré Hamry a Bílá
a podnikatelské subjekty zejména z obce Bílá, a také zástupci autobusového dopravce. Výsledkem
jednání je dopis – „Stížnost na realizaci zimní údržby silnice I/56 v úseku Ostravice – Staré Hamry –
Bílá, Hlavatá (napojení na I/35)“, ve kterém žádáme o nápravu každoročně se opakující situace, a
který bude po podepsání všech přítomných na jednání odeslán na GŘ ŘSD v Praze.
Stav peněžních prostředků na účtu obce 31.12.2019 je 16 128 000,- Kč, což je o více než 600 tis Kč
více než byl stav na účtu k 1.1.2019 (15 499 000,- Kč).
Ostatní: Proběhl jubilejní 25 ročník Vlčího bálu. Prodáno bylo 90 vstupenek. Ples se ovšem vydařil.
Měl vysokou úroveň. Vyúčtování: příjmy: 60 040,- Kč, výdaje 61 674,- Kč – ještě není kompletní.
Z rozpočtu obce byla zakoupena cena ve výši 16 000,- Kč.
V únoru proběhne tradiční hasičský ples. Bude také školní maškarní bál.
Ředitelka školy vyhlásila z důvodu velké nemocnosti žáků (81 %) ředitelské volno na úterý a středu.
Dále se uvidí, podle vývoje situace nemocnosti. Obědy pro seniory se ve školní jídelně budou vařit i
v tyto dny.

4. Podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště
4/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu Workoutové hřiště – Samčanka z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul: 117d8210H Podpora budování a obnovy
místního aktivního a pasivního odpočinku.
/7 - 0 - 0/

5. Rozpočtová změna č. 1/2020
5/10 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/4 - 0 - 3/ zdržel se: Bc. J. Klepáč, P. Lukeš a P. Janečka
Bc. Klepáč – položka zdravověda o co se jedná
Starostka - o elektřinu ve zdravotním středisku, podle revizní zprávy je naprosto nevyhovující, není
dostatek zásuvek, v současné době se používá více přístrojů a řeší se to prodlužovačkami, což je
nepřípustné, je v hliníku, výměna rozvaděče a s tím souvisí výmalba, podle hygieny mají být prostory
malovány co 2 roky, také je zapotřebí řešit nové záclony – předpokládáme, že je vymění svislé žaluzie
Bc. Klepáč – kdo vypočítal částku a na základě čeho
Starostka zadáno bylo firmě G + V, na základě našich požadavků a revizní zprávy, vypočtena částka je
podkladem pro rozpočet
Bc. Klepáč – zda je zpracován položkový rozpočet
Starostka – nebyl požadován, požadavek byl na předpokládanou cenu pro potřeby úpravy rozpočtu
P. Lukeš - malování je také v rozpočtu, rozvaděče budou v každé místnosti?
Starostka -není, prozatím jsme zvažovali nové vedení v lištách, a to z důvodu nedávné rekonstrukce
v budově, v souvislosti s vestavbou bytů, kdy nebyla provedena výměnu el rozvodů, nezdá se nám
vhodné vše rozkopat, víme že to není dokonalé, ale řešit se to musí
Bc. Klepáč – poptávka jednomu dodavateli
Starostka – ano, docházejí nám elektrikáři
P. Lukeš cena je včetně DPH
Starostka - ano

6.

Darovací smlouva– hasiči

6/10 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, IČO 70890692,
DIČ: CZ70890692 a Obec Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, zastoupenou Bc. Evou
Tořovou, starostkou obce, IČO: 00297241, DIČ: CZ00297241, předmětem smlouvy je převedení
vlastnického práva na 2 ks kompozitní tlaková láhev a 1 ks sada speciálních technických prostředků
ke stabilizaci a zajištění havarovaných vozidel a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – hasiči
7/10 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi: Česká republika –
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 41, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, zastoupený brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského
kraje, IČO: 70884561 a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, zastoupenou Bc. Evou
Tořovou, starostkou obce, IČO: 00297241, DIČ: CZ00297241, předmětem smlouvy je bezúplatný
převod majetku specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy v celkové výši 91334,- Kč, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

8. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu – projekt přeshraniční spolupráce
Dodatek č. 9 je posledním dodatkem k projektu.
8/10 ZO schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a
služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné
Kysuce ze dne 20.5.2011 uzavřené mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Náměstí 3, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651 zastoupeným starostkou města RNDr. Helenou Pešatovou a
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: 00297241, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, přičemž náklady obce Staré Hamry za období 1.1.2019 až
30.9.2019 činí 15 926,60 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
P. Lukeš – kolik nás to stálo
Starostka – udržitelnost byla prodloužena na 10 let. Každý rok se platilo cca 21 000,- Kč.

9. Pronájem pozemku
9/10 ZO schvaluje pronájem dvou části pozemku na parc.č. 3075/1 (ostatní plocha, jiná plocha)
v k.ú. Ostravice 2, lokalita Samčanka v obci Staré Hamry o celkové výměře 4 m2 za roční nájemné
ve výši 200,- Kč OlsLeTim s.r.o., se sídlem čp. 273, 739 15 Staré Hamry, IČ: 085 98 657, DIČ:
00297241, zastoupena jednatelkou společnosti Lenkou Timkovou, a pověřuje starostku obce
k podpisu nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – šlo by to možná i levněji
Starostka – je to cena v místě a čase obvyklá – viz pronájem pro sklad na propan butan

10. Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11.2019 – bowling
10/10 ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11.2019, uzavřený mezi: OlsLeTim
s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15 Staré Hamry, IČ: 08598657, zastoupené jednatelkou
společnosti Lenkou Timkovou, jednatelkou společnosti a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce,
kterým se nájemci povolují provést úpravy a změny specifikované v čl. II. předmětné smlouvy, a
pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – vnitřní světla snad byla vyměněna nedávno a stálo to snad 50 000,- Kč
Starostka – ano, byla, to nebude hradit obec, na své náklady si provedou výměnu nájemci
Ing. Franta – v přiložené smlouvě je to popsáno - řeší demontáž a úschovu stávajících světel a
následné zpětné umístění po skončení nájmu
P. Lukeš – a co změna užívání v souvislosti s umístěním kuchyně
Starostka – řeší se

11. Příkazní smlouva – výběrové řízení na pořízení bowlingových drah
11/10 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na vykonání zadavatelské činnosti (příprava a zajištění
průběhu výběrového řízení) pro výběr dodavatele na akci „bowlingové dráhy“ uzavřenou mezi:
PORADENSTVÍ P+P s.r.o., se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, zastoupenou jednatelkou
společnosti Mgr. Miroslavu Pilařovou, IČ: 01892568, DIČ: CZ01892568 a Obci Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, IČ:
00297241, DIČ: CZ00297241,v ceně 8 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
P.Lukeš – ona vše udělá, i vyvěsí na portál?
Starostka – ano

12. Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody
12/10 ZO schvaluje Smlouvu č. 10-1-951/20PV o podmínkách odběru povrchové vody uzavřenou
mezi: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, PSČ 500 08, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupený Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový
řád a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, zastoupenou starostkou
obce Bc. Evou Tořovou, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

13. Smlouva o dílo na tvorbu GIS pro rok 2020
13/10 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, 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, systémová podpora systému AMEServer a
ObčanServer na serveru zajištěném zhotovitelem pro rok 2020 a zákaznická podpora, cena díla
celkem: 7 865,- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

14. Pořízení indikátorů pro ústřední topení
14/10 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a VIPA CZ s.r.o., se sídlem Kadlická 20, 460 15 Liberec 15, zastoupená Petrem Patočkou, IČ:
25046128, DIČ: CZ25046128, předmětem díla je rozpočet nákladů na vytápění jednotlivých bytů, a
dodávka a montáž VIPA ECR včetně odečtové jednotky ZET 810 a odečtové aplikace a další
související služby, “, cena za dodávku a montáž včetně odečtové jednotky je 100 148,30 Kč, cena za
opakovanou službu rozúčtování je 8 283,66 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
P. Lukeš – předmětem smlouvy není garance servisu
Starostka – mechanické poškození jde za námi, garantují 10 let funkční baterii
P. Janečka – baterie vydrží dlouho

15. Smlouva o zajištění údržby svislého dopravního značení
Původní smlouva byla uzavřená v r. 1998.
15/10 ZO schvaluje Smlouvu o zajištění údržby svislého dopravního značení uzavřenou mezi: Obci
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Vsign s.r.o., se sídlem Dolní Lištná 20, 739 61
Třinec, IČ: 25397605, DIČ: CZ25397605, zastoupenou Janem Valalíkem, jednatelem , kdy
předmětem smlouvy je úprava práv a povinností souvisejících se zajišťováním, údržbou a
doplňováním prvků svislého dopravního značení IS 24a-c „kulturní turistický cíl“, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

P. Lukeš – takže koncem dubna opraví škody po zimně, v usnesení není uvedená částka
Starostka - je ve smlouvě, která je přílohou usnesení

16. Dodatek č 2 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této
dokumentaci
16/10 ZO schvaluje Dodatek č 2 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti k této dokumentaci uzavřený mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a RSE Project s.r.o., se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČO: 29398266, DIČ:
CZ29398266 ve věci prodloužení doby plnění z důvodu okolností nezávislých na rozhodnutí
zhotovitele - objektivních překážek uvedených v žádosti, která je přílohou č. 1 usnesení
zastupitelstva obce č. 32/09 ze dne 12.12.2019, a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/
P. Lukeš – termíny se odvíjí od podpisu dodatku nebo smlouvy
Starostka - od podpisu smlouvy

17. Ostatní finanční a majetkové záležitosti

Žádost o finanční dar – SDH Staré Hamry
17/10 ZO projednalo žádost o finanční dar na spolkovou činnost SDH Staré Hamry a schvaluje
finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry na spolkovou činnost a na slavnostní akt
žehnání praporu sboru ve výši 35 000,- Kč na rok 2020. Schválené finanční prostředky budou
zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
/7 - 0 - 0/

Žádost o finanční dar - Římskokatolická farnost Ostravice
18/10 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Ostravice na opravu 8
historických kostelních korouhví v kostele sv. Jindřicha na Starých Hamrech a schvaluje
Římskokatolické farnosti Ostravice, se sídlem Ostravice 36, 739 14 Ostravice, individuální dar ve
výši 20 000,- Kč na realizaci záměru. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele
po podpisu smlouvy.
/7 - 0 - 0/
Ing. Martykán – uvedl, že se jedná o kulturní dědictví našich předků, uvedl že zhruba polovinu
finančních prostředků už mají
Starostka – na korouhev sv. Floriána, patrona hasičů, přispějí naši hasiči
Bc. Klepáč – takže obec přispěje hasičům a hasiči to dají na korouhev
Ing. Franta – vysvětlil na co je a bude použit finanční příspěvek hasičům od obce, uvedl také další
příjmy
Starostka – připomněla žádost SDH o dotaci 10 000,- kč podanou na akci žehnání praporu

Žádost o finanční podporu cvičení s certifikovanou cvičitelkou
19/10 ZO schvaluje v rámci Plánu rozvoje sportu obce Staré Hamry na období 2019 – 2022
financovat v období únor až červen 2020 lekce cvičení s certifikovanou cvičitelkou DAFLEX SYSTÉM
s.r.o. ve výši 21 600,- Kč.
/6 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. J. Klepáč
Bc. Klepáč - komu budou peníze poukázány
Mgr. Šimečková – přímo studiu, které celou akci zajišťuje, dnes je celkem 22 zájemců, především žen,
prosincová promoakce se líbila, pokud cvičitelku nezaplatíme, nikdo erudovaný tady nepřijede
Starostka – cena zahrnuje nejen cvičení, ale také dopravu, ozvučení, video
Bc. Klepáč – pokud by byl založen spolek, je záruka, že to bude pokračovat a podpora může být
mnohem větší
Ing. Franta – prozatím je to tak, je to rozjezd, do prázdnin, pak se uvidí
Starostka – možnost, že si některá ze cvičenek udělá kurz, tak se to původně předpokládalo, po
promoakci však byl požadavek, aby cvičení vedl skutečný odborník, za požadavkem na cvičení stojí
v podstatě Klub maminek, který sice není nikde registrován, ale funguje už 4 roky
Bc. Klepáč – předražené
P. Janečka – účastníci budou platit ještě 50,- Kč
Mgr. Šimečková – to je za zapůjčení cvičební pomůcky Daflexu, na Bílé existuje cvičení jógy
s certifikovanou cvičitelkou, které plně hradí obec, tak proč by to nešlo u nás, na jógu do Bílé některé
ženy byly, ale po promoakci, dávají přednost cvičení Daflex, a také to mají v místě
Bc. Klepáč – nějaké cvičení už tady existuje už asi 15 let, tady je něco bez záruky a za peníze, který
nemá ani špičkový chirurg
P. Janečka- jak je to domluveno s organizátorkou původního cvičení
Starostka – mluvil sem s ní a vysvětlila, že to v jiný termín nešlo, také původně cvičily v pátek, a také
to není každou středu, je tam prostor i pro ně, navíc se můžou zapojit i do tohoto cvičení
J. Kubala – chodíte na sportovní aktivity? Pokud ano, tak víte, kolik to stojí

Žádost o ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor holičství
20/09 ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor holičství k 29.2.2020 a
pověřuje starostku obce ke zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor holičství za stejných
podmínek.
/7 - 0 - 0/

Sběrný dvůr – výpověď smlouvy
21/10 ZO bere na vědomí informaci z jednání zástupců obce Staré Hamry, Bílá a Ostravice ve věci
Sběrného dvora na Ostravici.
/7 - 0 - 0/

Starostka společně s místostarostou informovali o průběhu jednání, a uvedli, že v podstatě očekávají
podání výpovědi. Řádná výpověď dle smlouvy činí jeden rok a ten využijeme ke zřízení sběrného
místa přímo v obci, návrh je za budovou OÚ.
P. Lukeš – nebude problém, že jsme v CHKO
Ing. Franta – sběrné místo již mají na Bílé, také je to v CHKO
Starostka - chceme řešit i situaci okolo kontejnerů na Stýskalonkach
P. Janečka – co na Stýskalonky Povodí Odry?
Starostka – je to problém, ale kontejnery vyvážíme průběžně
P. Lukeš - z tabulky ve zpravodaji je patrná četnost vývozů, je to hrůza
Starostka – proto bychom rádi i zde zřídili organizovaný sběr

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění datového rozvaděče pro OKDS ze dne 01.11.2017
22/10 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění datového rozvaděče pro OKDS ze dne
01.11.2017 uzavřený mezi: JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo, se sídlem Staré Hamry 3, PSČ
739 15, zastoupené předsedou družstva Ing. Petrem Šimečkem a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc.
Evou Tořovou, ve věci umístění datového rozvaděče v budově čp. 130 v obci Staré Hamry, a
pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/7 - 0 - 0/

18. Ostatní
Soudní spory SK K2, z.s. versus Obec Staré Hamry
23/10 ZO bere na vědomí shrnutí, celkový výsledek soudních řízení a doporučení ke zbývajícím
pohledávkám ve věci SK K2, z.s. versus Obec Staré Hamry.
/7 - 0 - 0/

p. Lukeš - - je to definitivní vyřešení celého problému?
Starostka – není, obci vznikla škoda, jedná se o více než 60 000,- kč, které z důvodu absolutní
neplatnosti nájemní smlouvy nelze vymáhat po tehdejším nájemci, a ani po skutečných uživatelích,
jelikož z výpovědi svědka obce vyplynulo, že o dalším nedovoleném, pronajímaní prostor věděl
Mgr. Lang – takže dnes zprávu budeme brát na vědomí, a pak opět právník dá výklad co s dlužnou
pohledávkou
Ing. Martykán – nemůže zastupitelstvo rozhodnout o odepsání pohledávky?
Starostka – takto nejde, jedná se o škodu, dokonce větší než malou, musíme si nechat udělat právní
rozbor, jak postupovat dále
Bc. Klepáč – o tom, že pronajaté prostory pronajímal p. Uher dále, jsem se dověděl až potom, co jsem
na obci nebyl

Příspěvek na „Život bez bariér Pavla Greguše“
24/10 ZO pověřuje starostku obce a místostarostu obce k jednání o formě pomoci v tíživé životní
situaci s Pavlem Gregušem.
/7 - 0 - 0/
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse zejména o formě pomoci, a to i v souvislosti v minulosti
řešenými či neřešenými jinými případy, kdy se obyvatelé obce ocitli v tíživé životní situaci. Výsledkem
diskuse e přijaté usnesení.

Diskuse:
J. Bura – jak je vyřízena jeho žádost na změnu územního plánu
Starostka – v souladu s e zákonem, byla žádost zaslána na územní plánování MěÚ Frýdlant n/O,
k vyjádření - komplexnímu posouzení, ještě nic nepřišlo, až budeme mít komplexní posouzení, bude
dáno k projednání do zastupitelstva, takový je předepsaný postup
Ing. Martykán – upozornil, že k hraničnímu kameni bude pořízen přepis nápisu - cedule, která by se
měla umístit vedle, je to připomínka k plánované revitalizaci veřejného prostranství u obce
Bc. Klepáč – ve zpravodaji byly zveřejněny ceny za nátěry budov OÚ a kulturního domu, ceny jsou
s DPH?
Starostka – ano, včetně DPH
Bc. Klepáč – proč to bylo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách rozděleno na dvě zakázky?
Starostka – nejedná se o jednu zakázku, ale o dvě zakázky malého rozsahu, nátěry byly provedeny na
dvou budovách, a to č.p. 283 a č.p 306, k žádnému nezákonnému dělení zakázky nedošlo
Bc. Klepáč – to je špatný výklad, doporučuji ať se na to podívá kontrolní nebo finanční výbor
Starostka – je to správný výklad, opravy a rekonstrukce jednotlivých místních komunikací přece také
nesčítáme

Závěrem starostka poděkovala všem za účast.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.36 hodin.

Ve Starých Hamrech 05.02.2020
…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka

…………………………………………….
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

…………………………………………….
Bc. Jan Klepáč– ověřovatel zápisu

