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STAROSTKA OBCE   
ve Starých Hamrech 

 

S V O L Á V Á 
ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  na 

pondělí 3. února 2020 
 

POŘAD JEDNÁNÍ: 
 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
5. Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
6. Hlavní pořad jednání: 

 

• Podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště 

• Rozpočtová změna č. 1/2020 

• Darovací smlouva– hasiči 

• Smlouva o bezúplatném převodu majetku – hasiči 

• Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu – projekt 
přeshraniční spolupráce 

• Pronájem pozemku 

• Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11.2019 – bowling 

• Příkazní smlouva – výběrové řízení na pořízení bowlingových drah 

• Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody  

• Smlouva o dílo na tvorbu GIS pro rok 2020 

• Pořízení indikátorů pro ústřední topení 

• Ostatní finanční a majetkové záležitosti      
      7. Ostatní 
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 
 
Zasedání se koná v kulturním domě Staré Hamry č.p. 306 
Začátek v 17.00 hodin 
 
Starostka obce Staré Hamry Bc. Eva Tořová 

 



 

Starostka informuje 

Pomoc seniorům – obálka do lednice 
Naše obec se zapojila do projektu Moravskoslezského kraje INFORMACE JAKO 
FORMA OCHRANY OSOB V SENIORSKÉM VĚKU, jehož aktivita IN.F.Obálka je 
zaměřena na zvýšení kvality života seniorů a jejich bezpečnosti. 
IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy je senior sám v domácnosti a nastane 
situace ohrožení jeho zdraví či života, kdy zasahují záchranáři.  

Záchranáři z obálky, která se umisťuje do lednice, získají údaje o seniorových 
nemocech, užívaných lécích a kontaktech na příbuzné. Obálka pomůže při 
řešení krizové situace. 

IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny 
k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetku a samolepku s nápisem 
„Zde je IN.F.Obálka“ a s telefonními čísly na složky záchranného systému. 

O tom, že senior je vybaven IN.F.Obálkou se záchranáři dozví ze samolepky 
nebo magnetky, kterou si senior umístí na dveře bytu nebo domu z vnitřní 
strany, nebo na lednici. 

Všechny složky záchranného systému v našem kraji jsou o projektu IN.F.Obálka 
informovány. 

IN.F.Obálku si můžete vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Staré Hamry.  

 

 

 

 

 



 

PROBUĎ SVÉ TĚLO 
cvičení vhodné pro ženy i muže všech generací (- náctileté a výše) 
Pro velký zájem a na základě žádosti „klubu maminek“ jsme pro Vás připravili 
další dvouhodinové cvičení DAFLEX s certifikovanou cvičitelkou Dášou. 
Termín: středa 5. února 2020 v 17.30 hodin. 
Místo: kulturní dům na Samčance 
Cvičení bude opět ZDARMA. Cena za zapůjčení cvičební pomůcky je 50,- 
Kč/osoba. Může přijít každý, kdo má zájem. 
Z důvodu nachystání správné pomůcky na cvičení je však nutné se předem 
přihlásit. 
Pokud jste na cvičení ještě nebyli, musíte předem nahlásit také svou výšku a 
váhu pro správný výběr pomůcky. 
Kontaktní osobu je paní Radmila Veselková, tel: 725 653 648 nebo email: 
radmila.chovancova@seznam.cz 

Další připravované termíny cvičení:  

26. února 2020 

11. a 25. března 2020 

8. a 29. dubna 2020 

13. a 27. května 2020 

10. června 2020 tj. vždy ve středu v 17.30 hodin v kulturním domě. 

 

 

 

mailto:radmila.chovancova@seznam.cz


 

Plesová sezóna ve Starých Hamrech byla zahájena 
Třetí lednovou sobotu jsme se v poměrně hojném počtu sešli v kulturním domě 
na tradičním obecním plese. 
Jako každoročně i letos jsme si dali na obci na jeho přípravě záležet. Letos 
možná ještě o trochu více, protože Vlčí bál měl malé výročí.  
Byl to jubilejní 25. ročník.  
Nádherně vyzdobený sál, tradičně skvělá hudební skupina REXTON, skvělé 
zásobené bary, tradičně vynikající domácí zákusky, nádherné ceny a překvapivě 
jiné předtančení v podání slezského folklórního souboru OPAVICA přispělo ke 
správné plesové atmosféře a jubilejní 25. ročník Vlčího bálu se vydařil.  
Velké poděkování patří našim sponzorům a všem, kteří se podíleli na jeho 
přípravě, zajišťovali jeho průběh a pomohli s následným úklidem. 

Děkujeme za vaši přízeň a za rok na shledanou.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krátký přehled oprav a investic do majetku obce v roce 2019 

Veřejné osvětlení Staré Hamry - modernizace  
Cena díla: 254.985,- Kč 
Dotace: z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2019 
Výše dotace: 124.900,- Kč  
Realizaci provedla firma G + V Elektro Trading s.r.o., Hlavní 163, 739 11 Frýdlant 
n/O. 
 
Instalace přívodu pro čerpací stanici Klepačka 
Cena díla: 391.858,- Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma G + V Elektro Trading s.r.o., Hlavní 163, 739 11 Frýdlant 
n/O. 
 
Oprava mostu přes Ostravici u domu č.p. 124 ve Starých Hamrech 
Cena díla: 3,403.705,01 Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma DEV COMPANY, spol. s r. o., 702 00 Moravská Ostrava, 
Čs. Legii 145/18 
 
Broušení a nátěry dřevěného obložení budovy obecního úřadu  
Cena díla: 257.452,- Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: Dřevo – Akord, s.r.o., 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
Hlavní 141 
 
Broušení a nátěry dřevěného obložení budovy kulturního domu 
Cena díla: 337.507,- Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: Dřevo – Akord, s.r.o., 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
Hlavní 141 
 
Opravy propustí na místních komunikacích č. 5c) a č. 6c) (Stýskalonky-Jamník-
Gruň) 
Cena díla: 249.034,94 Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: B+J stavební s.r.o., Ostravice 1272, 739 14 Ostravice 
 
 

 



 

Opravy výtluků na místních komunikacích (Stýskalonky -Jamník a Gruň) 
Cena díla:120.032,- Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: Lesteka Beskydy, s.r.o., Bílá 186, 739 15 Staré Hamry 
 
Čištění příkop na místních komunikacích č. 4c) a č. 5c) (Stýskalonky-Jamník)-  
běžná údržba 
Cena díla: 132.255,42 Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: B+J stavební s.r.o., Ostravice 1272, 739 14 Ostravice 
 
Autobusové zastávky Samčanka – nové střechy    
Cena díla: 241.748,32 Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: B+J stavební s.r.o., Ostravice 1272, 739 14 Ostravice 
 
Rozšíření obecního kamerového systému (OKDS) 
Cena díla: 156.616,35 Kč 
Bez dotace. 
Realizaci provedla firma: TINT s.r.o., Riegrova 832, 738 01 Frýdek – Místek 
 

Nákup automobilu MITSUBISHI L200 (náhrada za staré MITSUBISHI L200, které 
by již neprošlo pro svůj korodující stav technickou kontrolou, a které bylo 
vyřazeno z majetku obce a zlikvidováno)  
Cena: 797.000,- Kč 
Bez dotace. 
Dodavatel: AUTOEMISTAR GROUP s.r.o., Autorizovaný prodejce vozidel Mitsubishi 
Motors, 17. listopadu 2269, 738 01 Frýdek – Místek. 

Výše uvedený výčet je stručný přehled těch rozsáhlejších a finančně 
náročnějších investic a oprav majetku obce. Jako každoročně i v loňském roce 
probíhala další běžné práce - údržba veřejné zeleně, vodovodu, kotelny, zimní 
údržba a další, vše v souladu s rozpočtem obce. Z níže uvedené přehledu 
finančních prostředků na účtu obce je patrné, že i přes množství prováděných 
prací, pořádání kulturních a společenských akcí a  mandatorní  (každoročně 
opakované) výdaje, stále šetříme finanční prostředky na plánované a 
v současné době připravované finančně náročné akce jako je výstavba chodníku 
kolem silnice I/56 nebo nová střecha a rekonstrukce bytů nad školou. 

Stav peněžních prostředků na účtu obce k 1.1.2019:     15 499 000,- Kč 
Stav peněžních prostředků na účtu obce k 31.12.2019: 16 128 000,- Kč  

 



 

Rozpočet obce na rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje ve výši 
19,120.780,- Kč. Rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn v prosincovém zpravodaji. 

A co chystáme na obci na rok 2020? 

Silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné silniční 
dopravy a dopravní obslužnost: 

- pokračujeme v přípravách na vybudování chodníku kolem silnice I/56,  
- plánujeme opravu další z účelových komunikací v majetku obce, 
- připravujeme opravu povrchu a odvodnění MK č. 2 c) – Samčanka, u 

polesí, na tuto akci byla podána žádost o dotaci z programu Obnovy a 
rozvoje venkova MSK 

- každoročně se obec finančně podílí na zajištění dopravní obslužnosti. 

Pitná voda: 
- budeme pokračovat ve výměně vodovodních přípojek 
- začala pravidelná výměna všech vodoměrů 
- další nutné opravy řádu a výměny na zřízení   

Základní škola: 
- připravuje se projekt rekonstrukce žákovských sociálních zařízení 

v budově školy, kde předpokládáme podání žádosti o dotaci z MAS 
Frýdlantsko Beskydy 
 

Kultura a péče o kulturní dědictví: 
pro letošní rok, stejně jako v létech minulých, plánujeme podpořit a uspořádat 
spoustu společenských, kulturních či sportovních, tradičních akcí.  

Ve spolupráci s hasiči a farníky pracujeme na přípravě slavnosti u příležitosti 
žehnání slavnostního praporu SDH Staré Hamry a kostelních korouhví z kostela 
sv. Jindřicha. Slavností akce je plánována u příležitosti svátku sv. Floriána, 
neděle 3.5.2020. 

Zdravotnictví: 
- zajištění lékařské péče ve stávajícím rozsahu a úrovni. 

 
Bytové a nebytové hospodářství: 

- ke konci se blíží zpracování projektové dokumentace na výměnu střechy, 
její zateplení a nové fasády budovy školy včetně přilehlého bytu. Součástí 
projektové dokumentace je také přestavba bytů nad školou. 
 
 

 



 

 
Veřejné osvětlení: 

- běžná údržba a opravy. 
 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 
- není nám jedno, jak obec vypadá, takže i dále budeme pokračovat 

v řádné údržbě veřejných prostranství a zeleně, plánujeme pokračovat 
v menších obnovách či úpravách zejména v centru obce na Samčance – 
např. oprava zídky před budovou OÚ, úprava kamenného chodníku před 
památníkem u OÚ, ale také v okolí starohamerského kostela a kostela na 
Gruni, 

- je připraven projekt na rozšíření dětského hřiště na travnatou plochu – 
workoutové hřiště, na který plánujeme požádat o dotace z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova z MMR 

- na úpravu veřejného prostranství na Samčance, za pomníkem obětem II. 
světové války, bychom rádi získali dotaci z MAS Frýdlantsko Beskydy 
 

Sociální péče: 
- zajištění v rozsahu let minulých - rozvoz obědů, odvoz k lékaři, či dovoz 

nákupu – po předchozí domluvě, využití Avie 
- zapojení do projektu SENIOR TAXI, v letošním roce budou náklady 

spojené s využitím této služby propláceny našim občanům, seniorům, 
v plné výši, 

- zapojení do projektu OBÁLKA DO LEDNICE neboli IN.F.Obálka 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek: 
- s ohledem na situaci na velkém parkovišti na Samčance (pořádání 

závodů, trénování smyků a jiné) se budeme zabývat možností instalace 
kamerového systému, který by monitoroval parkoviště 
 

Požární ochrana – dobrovolná část: 
- na letošní rok hasiči plánují nové vybavení kuchyně v hasičárně a 

konečně by mělo dojít na již několik let odkládanou novou 
elektroinstalaci. 

-  3.1.2020 jsme přijali na dlouhodobě neobsazené tabulkové místo 
nového zaměstnance, v jehož pracovní náplní je ze 40% výkon práce 
hasiče (zapojení do výjezdové jednotky, drobná údržba vozidel, správa 
hasičárny), na tuto činnost obec dostane každoročně příspěvek z HZS ve 
výši 60.000,- Kč 
 

 



 

Další oblasti: 
- pořízení nových bowlingových drah – připravujeme výběrové řízení 
- pořízení studie nakládání s odpadními vodami (kanalizace, domovní 

ČOV), na pořízení studie byla podána žádost o dotaci z MSK. 
 

Odpadové hospodářství: 
- v návaznosti na připravovanou výpověď od obce Ostravice z jejich 

Sběrného dvora (v letošním roce lze sběrný dvůr ještě využívat v rozsahu 
obvyklém) plánujeme zajištění sběrného místa v naší obci – vše je teprve 
ve fázi příprav 

V letošním roce můžou naši občané a majitelé nemovitosti (fyzické osoby) 
využívat Sběrný dvůr na Ostravici v dosavadním rozsahu. 

Tabulka výdajů obce za odpady v r. 2019, zveřejněná za článkem, vypovídá o 
tom, že se asi nechováme všichni správně a hospodárně, i když v roce 2019 
máme náklady na odpadové hospodářství v porovnání s předcházejícími léty o 
něco nižší. 

 Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2019

Odvozní místo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Armaturka  

Bílý Kříž 4 17 25 30 29 10 7

Černá 4 1,16, 4 6

Čertův Hrádek 23 27 3 4 17

Červík 3,17, 14 5 1 6,17 14 3,30, 13 4,25 23 6,26

Gruň 7 8,8, 12,12,25,25, 17,17, 5,5 1,1,16,16, 8,8,28,28, 18 10,10, 7,7, 19

Hřbitov 1 12 23

Hutě 23 20 6 16 29 1

Chlopčíky 5 12 31 12 4 10

Jamník 7 12 15 14 12 28 18 6 19

Jankula 17 8 6 1 13 1

JZD 14 4 6 5 1,19, 8,29, 18 10 7

Kubošovice 7 5 16 28

Lojkaščanka 3,17, 14 1,20, 1,12,27, 17,31 14,25 3,12,19, 8,29 4,25 23 1 17

Lučisko 17 14 5 1,25, 15 14 3,12,30, 13 4,25 10 1,26 17

Most 3 8 4,27 5,25 1,30, 29 18 23 7,26 17

Němčanka 5 6 3,16,19, 13 4 1

Osťaná 5 3 10

Stram 23 27 16 4,25 17

Stýskalonky 3,3,17,17,23,23 7,7,14 1,1,8,8,20,20, 1,1,25,25 15,15,31,31 14,25,25 3,3,12,19,30 8,8,28,28, 4,18,18, 10,10,23 6,6,26,26 19,19

Velký 4 17 29 7

Mlýn-tábor 8 4

počet odvozů 16 10 19 24 19 15 36 23 20 14 21 9 226

od 1.7. 2019 bez DPH!!!

číslo přijaté faktury 519106 519171 519219 519254 519333 519379 519421 519488 519550 519620 519695 520036

částka 16248,4 11107 21161,2 27167,6 22890,8 17263,8 34322,36 22163,15 21112,58 16708,58 22224,12 10306,74 242676  

 



 

Obec Staré Hamry                   Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2019

Odvozní místo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec počet odvozů náklady v Kč

Armaturka 0 0,00

Bílý Kříž 1 1 1 1 1 1 1 7 7 516,51

Černá 1 2 1 1 1 6 6 442,73

Čertův Hrádek 1 1 1 1 4 4 295,15

Červík 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 17 18 254,39

Gruň 1 2 4 2 2 4 4 1 2 2 24 25 770,91

Hřbitov 1 1 1 3 3 221,36

Hutě 1 1 1 1 1 1 6 6 442,73

Chlopčíky 1 1 1 1 1 1 6 6 442,73

Jamník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 664,09

Jankula 1 1 1 1 1 1 6 6 442,73

JZD 1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 11 811,67

Kubošovice 1 1 1 1 4 4 295,15

Lojkaščanka 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 22 23 623,33

Lučisko 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 17 18 254,39

Most 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 14 15 033,03

Němčanka 1 1 3 1 1 1 8 8 590,30

Osťaná 1 1 1 3 3 221,36

Stram 1 1 1 2 1 6 6 442,73

Stýskalonky 6 3 6 4 4 3 5 4 3 3 4 2 47 50 468,02

Velký 1 1 1 1 4 4 295,15

Za OÚ-Mlýn 1 1 2 2 147,58

0 0,00

Počet odvozů 16 10 19 24 19 15 36 23 20 14 21 9 226 242 676,03

číslo přijaté faktury 519106 519171 519219 519254 519333 519379 519421 519488 519550 519620 519695 520036

částka 16248 11107 21161 27168 22890,8 17263,8 34322,36 22163,15 21112,58 16708,58 22224,12 10306,74 242676   

Místní poplatky na rok 2020 

Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. 06. 2020. 

Poplatek za komunální odpad  

pro trvalé bydlící občany je 350,- Kč /osoba a rok. 

Poplatek za komunální odpad  
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 700,- Kč / objekt a 
rok. 

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 03. 2020. 

Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč. 

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 50,- Kč, za každého 

dalšího psa 100,- Kč. 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.                                                           Eva Balášová 

 



 
Statistika dat obyvatel 

Celkem obyvatel k 01.01.2020:      562 
Muži:   295 
Ženy:   267 
 
Sňatky Staré Hamry a Bílá   celkem      41. 
Vidimace a legalizace bylo provedeno    114. 
Výpis z CZECHPOINTU                 25. 

                                                                                                                Eva Balášová 

 

 
Přehled bohoslužeb v únoru 2020 

           

  
02. 02. 2020      Bílá  - 10 : 30 hod. 
09. 02. 2020      Bílá  - 10 : 30 hod. 
16. 02. 2020      Bílá  - 10 : 30 hod. 
23. 02. 2020      Bílá  - 10 : 30 hod. 

 

 
Z kalendáře akcí… 

   05. února: probuď své tělo-cvičení Daflex 
   14. února: karneval pro děti 
   15. února: ples SDH Staré Hamry 
   26. února: probuď své tělo-cvičení Daflex 

 
Uzavření ordinace praktického lékaře 

 
Z technických důvodů bude ordinace MUDr. Sýkorové ve dnech 24.02.2020 – 
02.03.2020 uzavřena. Ordinace bude otevřena od 03.03.2020! 

 

 



 

 

 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.  
 
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové s koledou a 
přáním všeho dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již 
po dvacáté a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek.  

V obci Staré Hamry se vykoledovalo 14 248 Kč. 
 

 



 
 

 
 

Předprodej vstupenek od 10. 02. 2020 na OÚ. 

 



 

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V pátek  31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 
na rok 2020 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2020 
prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).  
Z uvedeného důvodu jsou od 20. ledna do 31. ledna mimořádně rozšířeny 
úřední hodiny na všech 18 územních pracovištích finančního úřadu. 

 Pondělí Úterý Středa  Čtvrtek  Pátek  

 20. 1. 2020 21. 1. 2020  22. 1. 2020   23. 1. 2020 24. 1. 2020  

 8:00 – 17:00  8:00 – 17:00  8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 14:00 

 27. 1. 2020 28. 1. 2020  29. 1. 2020  30. 1. 2020  31. 1. 2020  

 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 8:00 – 17:00  8:00 – 14:00  

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, 
zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů 
bytových jednotek převedených v roce 2019 z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy 
nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází 
na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci 
k 1. 1. 2020. 
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří 
v roce 2019 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných 
v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na 
nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá 
povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového 
přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2020 vlastníky nemovitých věcí v obvodu 
územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou 
písemného oznámení, že v roce 2019 přestali být vlastníky nemovitých věcí a 
nadále již k 1. 1. 2020 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně 
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.  
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace 
katastrálních území, která proběhla v roce 2019. Tímto úkonem ve většině 
případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským 
subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.   
V roce 2019 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové 
úpravy, na základě kterých také  došlo ke změnám výměr pozemků, parcelních 
čísel a slučování pozemků.    

 



 
Jednalo se zejména o katastrální území Mokré Lazce, Velké Hoštice, Kravaře ve 
Slezsku a Štítina.  Vlastníci nemovitostí byli o změnách  skutečností plynoucích 
z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat 
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj  přiznání k dani z nemovitých věcí 
dle stavu k 1. lednu 2020.  
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, 
podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro 
Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné 
pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke 
změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě 
důvodem pro podání daňového přiznání.  
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto 
nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v 
uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud 
realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak 
v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu 
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod. 
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území 
obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak 
násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo 
jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).  Pro rok 2020 využilo 
možnosti stanovit místní koeficient 47 obcí v Moravskoslezském kraji.  
Celkem 32 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 6 obcí stanovilo 
místní koeficient ve výši tři (Roudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, 
Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 3 obce stanovily místní koeficient ve výši 
čtyři (Frýdlant nad Ostravicí, Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo 
místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré 
Hamry, Stonava).    
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi 
v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech 
územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. 
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých 
věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a 
novinkami na internetových stránkách  www.financnisprava.cz. 
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání 
elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis 
Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 vyplnit automatizovaně 
s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.  
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou 
datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

 

http://www.financnisprava.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/


 
 auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a 
struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická 
podání na  www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se 
však podává pouze v listinné podobě. 
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost 
ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a 
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.   
Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy 
úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.   
Daň z nemovitých věcí na rok 2020 je splatná do 1. června 2020. I letos občané 
v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ 
s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky 
neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.  
Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo. 
Informace pro placení daně e-mailem 
I letos mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím  SIPO, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně 
z nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem.   
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je 
poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude 
občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, 
bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro 
placení daně z nemovitých věcí. 
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň 
z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí 
mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje 
riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se 
snižuje riziko nesprávně provedené platby.   
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky 
doručována daňová složenka. Více informací k aktivování služby včetně 
tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových 
stránkách www.financnisprava.cz. 
 
V Ostravě dne 20.1. 2020                                                             Ing. Petra Homolová 

tisková mluvčí finančního úřadu 
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou 
veřejnost, že Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí 
přechází do optimalizovaného režimu.  

Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí přechází od 1. ledna 2020 do 
optimalizovaného režimu, kdy budou služby pro občany omezeny na úřední 
dny, tj. budou poskytovány v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. 
Budou je zajišťovat dva zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj. Jedná se zejména o služby související s  podáváním dokumentů 
adresovaných finanční správě (poskytování letáků, tiskopisů, drobných rad, 
konzultací a informací potřebných pro jejich účinné podání).  
Optimalizaci provozu pracoviště odůvodňuje trend neustále rostoucí 
elektronizace Finanční správy ČR. Veřejnost již standardně využívá elektronické 
služby poskytované Finanční správou ČR a elektronickou komunikaci. Využitím 
elektronických služeb, elektronické komunikace a elektronicky zveřejněných 
informací občané stále častěji nahrazují dřívější osobní kontakt s úředníkem. 
V období podávání daňových přiznání, případně v jiných aktuálně důležitých 
obdobích, je Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj připraven personálně 
posílit optimalizované územní pracoviště nebo rozšířit úřední dny tak, aby byly 
zajištěny služby zvýšenému počtu daňových poplatníků, kteří ho navštíví v 
souvislosti s podáním daňového přiznání nebo z jiného důvodu v rámci správy 
daní.  
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí bylo již dnes ve většině svých 
činností podřízeno pracovišti okresnímu, a to Územnímu pracovišti ve Frýdku-
Místku, které převezme dosavadní spravované agendy a bude  od 16. ledna 
2020 plnohodnotně vykonávat správu daní daňových subjektů spravovaných do 
15. ledna  2020 na  Územním pracovišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od 
uvedeného data proto budou spisy daňových subjektů přemístěny na Územní 
pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek.  

Výjimkou bude správa daně z nemovitých věcí, která bude na Územním 
pracovišti ve Frýdlantě nad Ostravicí vykonávána plnohodnotně až do konce 
ledna 2020. 
 
Kontaktní telefonní čísla (od 22. 1. 2020): 

Územní pracoviště ve Frýdku – Místku (ústředna)    558 605 111 
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí (podatelna)   558 605 100, 
558 605 101 
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí  
(správce daně z nemovitých věcí do 31. 1. 2020)     558 605 105  
 

 



 

 Společenská kronika  
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci únoru 2020 oslaví své životní jubileum : 
 

Pan  RADEK  VEČERKA                                                          50 let 
Paní  ADÉLA  FUNIOKOVÁ                                                   55 let 
Pan  PETR  BALAŠ                                                                  60 let 
Paní  HELENA  LANČOVÁ                                                     70 let 
Paní  LENKA  ČERVENKOVÁ                                                75 let 
Paní  OĽGA  MENDREKOVÁ                                                75 let 

 
 

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví ! 

 

 

 
NAROZENÍ  

Dne 08.01.2020 se rodičům Markétě a Martinu Vyhlídalovým narodil syn Jakub.  

Dne 09.01.2020 se rodičům Monice Zapalačové a Břetislavu Novákovi narodila 

dcera Barbora.  
 

Rodičům srdečně blahopřejeme a malým miminkům přejeme v životě jen to 
nejlepší ! 

 

  

 



    

 
Pohled z Lysé hory… 
 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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