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Starostka informuje 
Vánoce a konec letošního roku se neúprosně blíží. Začal advent. U nás ve 
Starých Hamech jsme adventní čas přivítali tradičně rozsvícením vánočního 
stromu.  

Stromeček jsme letos rozsvěcovali na Samčance. Společně se žáky naší školy 
jsme si zazpívali koledy, p. Kubačák zahrál na trubku a bylo připraveno i malé 
občerstvení – svařák a výborné koláčky. 

Každoročně se snažíme tradiční akce něčím oživit, ozvláštnit. V minulých létech 
jsme začali rozsvěcovat vánoční stromy dva. Tak tomu bylo i letos, současně se 
stromem na Samčance se rozzářil také vánoční strom u kostela sv. Jindřicha. 
Premiéru v letošním roce měly „malé tvůrčí dílny“ v kulturním domě. 

O tvůrčí dílny pod vedením Julie Liškové, za pomoci Moniky Boháčové, Markéty 
Lukešové a Sabiny Vodákové byl velký zájem. Malí i velcí si sedli okolo stolů ve 
vestibulu kulturního domu a vyráběli a tvořili z papíru, dřívek, větviček a dalších 
přírodních materiálů i třpytivých drobnůstek. Vyrobené anděly, papírové 
hvězdy a další si pak šťastní, že se jim vše povedlo, odnášeli domů. 

Poprvé za celou historii slavnostního rozsvícení vánočního stromu, tedy od roku 
2008, se akce zúčastnil farář z naší farnosti.  Nový pan farář má od svého 
nástupu velký zájem o spolupráci s obci a ochotně a rád se zúčastňuje našich 
akcí. Je to velká změna.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O týden později jsme se opět sešli v kulturním domě. V pátek na Mikulášské 
nadílce s pohádkou „Mikuláš aneb lapálie s čertem“ v provedení divadla 
Nahodile z Ostravy a v sobotu se sešli ti sportovně založení na čtrnáctém 
ročníku Mikulášského turnaje ve stolním tenise. 
Předvánoční kulturní a sportovní akce jsou příležitosti k malému zastavení 
v každoročním předvánočním shonu.  

 

 

 

 

Není zapotřebí honosných a nákladných akcí. Postačí málo, chuť něco připravit, 
zorganizovat a vykouzlit pravou vánoční atmosféru. Letos bez sněhu. A takové 
naše letošní předvánoční akce byly. Milé, pohodové a sváteční. Vždyť Vánoce, 
jsou svátky míru, klidu, pohody a lásky. 

 



 

Požár RD na Chlopčikách 

Ne každý z nás má to štěstí prožít Vánoce v klidu a pokoji v kruhu rodiny ve 
svém domově. Bohužel v pondělí 26. listopadu hořel rodinný dům na 
Chlopčikách. Dům rodiny s dětmi je neobyvatelný, poškozený požárem. Obec 
rodině poskytla prvotní pomoc a ve spolupráci se zaměstnavatelem otce rodiny 
zařídila jeho částečné vyklizení. Zajistila také kontejnery na odpad, uhradila 
vývoz odpadu a uskladnění na skládce, znovu napojení elektrické energie a 
statický posudek. Zájem občanů o pomoc rodině je velký, a proto zastupitelstvo 
obce usnesením č. 37/02 ze dne 11.12.2018 schválilo vyhlášení veřejné sbírky.  
Bude zřízen zvláštní běžný účet, na který můžete posílat finanční příspěvky pro 
poškozenou rodinu. Výtěžek sbírky pak může rodina použít na rekonstrukci  
domu. 

Upozornění 

V návaznosti na nedávný požár rodinného domu, o kterém se ve zpravodaji 
píše, upozorňujeme znovu všechny vlastníky domů, že podle nařízení vlády č. 
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění, jsou povinni zajistit si ve 
stanovených intervalech provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění 
spalinových cest a spotřebiče paliv. 

Podle platného nařízení vlády je povinnost provádět čištění u spotřebiče na 
pevná paliva o výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně, při 
sezonním provozu 2 x ročně a kontrola (revize) spalinových cest se musí 
provádět jednou ročně. Výsledkem kontroly je písemný zápis, který 
uschovejte. 

Dále upozorňujeme příjemce dotace na Výměnu zdrojů tepla v domácnostech 
z Grantového programu obce na povinnost provádět jednou za 2 kalendářní 
roky kontrolu technického stavu a provozu kotle. 

 

 



 

Projekt Senior Taxi bude i ve Starých Hamrech 

Do pilotního projektu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, 
který od 1. ledna 2019 zahájí provoz služby Senior Taxi pro občany obcí 
z mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy, se ze zapojila i naše obec.   

Dalšími obcemi, které se do projektu zapojily, jsou: Čeladná, Janovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Pržno a Pstruží. 

Tato služba je určena občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm ve zmíněných 
obcích a osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu, 
kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým bydlištěm 
v příslušné obci. Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se 
zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení (např. 
Nemocnice Frýdek – Místek, Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba, Nemocnice 
Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Obec Staré Hamry, vydá svým občanům, kteří spadají do okruhu osob 
oprávněných čerpat tuto službu, průkaz, který je bude opravňovat k využívání 
přepravy osob službou Senior Taxi.  

K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35 
mm x 45 mm.  

Průkaz bude vydáván bezplatně.  

Provozní doba služby Senior Taxi bude v pracovní dne od 06.30 – 15.00 hod. 
Doprovodu hendikepované osobě je služba Senior Taxi poskytována bezplatně. 
Cena za 1 kilometr bude 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma.  

Přepravu služby Senior Taxi si můžete objednat od 2. ledna 2019 na tel.č. 
776 241 220. 

Obec Staré Hamry, z důvodu velké vzdálenosti a rozlehlosti obce, nad rámec 
společných dohod, v zastupitelstvu obce usnesením č. 8/02 ze dne 11.12.2018 
schválila svým občanům příspěvek na kilometr jízdy ve výši 4,- Kč. Tento 
příspěvek bude vyplacen na OÚ Staré Hamry pro předložení dokladu o úhradě 
jízdného. Z uvedeného vyplývá, že výsledná cena za kilometr jízdy občana, 
seniora, z naší obce bude 3,50 Kč. 

Dále jsme se na jednání se Střediskem sociálních služeb dohodli, že budeme 
řidiči Senior Taxi nápomocni a budeme naše seniory z odlehlých „koutů“ naší 
obce svážet na Samčanku.  

 



 

Důvodů tohoto opatření je více. Jedním z nich je to, že auto služby Senior Taxi 
není ve výbavě 4 x 4. Dalším důvodem je rozlehlost naší obce, která vyžaduje 
znalost terénu řidičem. Orientace u nás není jednoduchá ani podle GPS 
souřadnic a proto, z důvodu usnadnění a urychlení poskytované služby, jsme 
navrhli toto řešení. Co to bude znamenat v praxi?    

Zájemci o službu Senior Taxi z naší obce (odlehlých míst nebo špatně 
dostupných lokalit), budou muset telefonicky nahlásit svůj požadavek ještě na 
OÚ Staré Hamry, na tel. č. 602205500 p. Ondra.  
Tato svozová služba není automatická, ale skutečně bude provozována jen 
tam, kde to podmínky vyžadují (jako jsou např. odlehlost či špatně značené 
lesní cesty - Klubová, Gruň , Vroble a jiné) nebo i lokalit bližších, kde zejména 
v zimním období je zapotřebí auto s pohonem 4 x 4 nebo řetězy. 

 

Novinka v autobusové dopravě – autobusové spoje na zavolání 

Od 9. prosince letošního roku jsou v platnosti nové jízdní řády autobusové 
dopravy (jízdní řád je přílohou zpravodaje). Nový jízdní řád zavádí novinku – 
autobusové spoje na objednání. Tato novinka se týká některých autobusových 
spojů z Bílé na Bumbálku (linka č. 348) a na Konečnou (linka č. 349). 
Autobusové spoje na objednávku jsou v jízdním řádu označeny symbolem 
telefonu.  
A jak to bude v praxi fungovat? 
Pokud do autobusu nastoupíte např. na Samčance a bude chtít jet na výlet na 
Bumbálku spojem označeným symbolem telefonu nemusíte nikam volat a nic 
objednávat. Svůj požadavek sdělíte přímo řidiči.  
Pokud se však budete chtít spojem označeným symbolem telefon z Bumbálky z 
výletu vrátit zpět na Samčanku musíte si autobus objednat.  Pokud už víte, kdy 
se budete vracet, můžete svůj požadavek nahlásit řidiči přímo při vystupování, 
nebo si spoj objednat telefonicky a to nejpozději 40 minut před pravidelným 
odjezdem z výchozí zastávky. Autobusy se objednávají na tel. č. 773605066. 
Telefonní číslo je uvedeno v jízdním řádu. 

 



 
 

Omezený provoz Obecního úřadu  
Staré Hamry  

v době vánočních svátků 
 

Čtvrtek  27 .12. 2018     Zavřeno-čerpání dovolené 

Pátek    28. 12. 2018      Zavřeno-čerpání dovolené 

Pondělí   31. 12. 2018   Zavřeno-čerpání dovolené 

 

 
 

 
Ordinační doba MUDr. Sýkorové o vánočních svátcích 

 
  Čtvrtek  27. 12. 2018:               Ordinace 10:00 – 12:00 Hod. - Staré Hamry 

Pátek  28. 12. 2018:               Ordinace 08:00 – 10:00 Hod. - Ostravice 

       Pondělí  31. 12. 2018:              Ordinace uzavřena 

 

OMEZENÝ PROVOZ, AKUTNÍ PŘÍPADY. 

Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu. 

 

 
 

 
 



 

Tříkrálová sbírka 2019 

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v České republice. A o čem tato sbírka vlastně je? Na to 
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je 
primárně o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě 
spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého 
v novém roce. V tomto smyslu je završením Vánoc – předáním vánočního 
poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena 
s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání 
koledníků a koledy.“ 
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek 
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi, 
proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo 
celkem vybrat 2 268 959, z toho 12 046 korun ve vaší obci.  
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla 
maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. 
záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. 
„Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás 
v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a charitní 
činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na 
podporu aktivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině se jedná zejména o 
obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce 
v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro 
služby. Na všechny tyto věci se obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a 
přitom jsou velmi důležité, protože abychom se mohli o naše klienty postarat, 
musíme se k nim dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to 
tedy investice do našich klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity 
Martin Hořínek.  Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek. 
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do 
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS. 
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

Jana Opluštilová 

Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 

 

 



 
 ROZPOČET OBCE STARÉ HAMRY NA ROK 2019

 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf položka popis Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty 4 750 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 000,00

1340 Poplatek za provoz,shrom. a odstraň. kom.odpadu 350 000,00

1341 Poplatek ze psů 13 000,00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00

1343 Poplatek za využívání veřejného prostranství 2 000,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000,00

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 10 000,00

1361 Správní poplatky 30 000,00

1381 Daňz hazardních her 72 000,00

1511 Daň z nemovitých věcí 4 200 000,00

2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 1 576 828,05

4112 Neinvest.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 220 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 180 000,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 75 000,00

4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 0,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00

2212 Silnice 20 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000,00

2310  Pitná voda 160 000,00

2321  Odvádědí a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 30 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 13 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř. 50 000,00

3612  Bytové hospodářství 175 000,00

3613  Nebytové hospodářství 25 000,00

3632  Pohřebnictví 2 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 280 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80 000,00

4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti  v oblasti sociální prevence 20 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00

6171  Činnost místní správy 70 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 100 000,00

6409  Ostatní činnosti j. n. 15 600,00

8115 Stav krátkodobých fin. prostředků na BÚ 0,00

 

Celkem rozpočtové příjmy 18 422 428,05  

 



 
 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

paragraf položka popis Kč

2143 Cestovní ruch 50 000,00

2212  Silnice 2 500 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 240 000,00

2221  Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00

2292 Dopravní obslužnost 180 250,00

2310  Pitná voda 800 000,00

2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 40 000,00

3113  Základní školy 1 210 000,00

3314  Činnosti knihovnické 65 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 500 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. 10 000,00

3329  Ostatní záležitosti  ochrany památek a péče o kultur.děd. 10 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 300 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00

3421  Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00

3599  Ostatní činnosti ve zdravotnictví 170 000,00

3612  Bytové hospodářství 2 185 178,05

3613  Nebytové hospodářství 40 000,00

3631  Veřejné osvětlení 365 000,00

3632  Pohřebnictví 2 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00

3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 590 000,00

3900  Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 280 000,00

4349 Ost.sociální péče a pomoc ostat.skupinám obyv. 85 000,00

4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 100 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 65 000,00

5212  Ochrana obyvatelstva 10 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 130 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 600 000,00

5519  Ostatní záležitosti požární ochrany 35 000,00

6112  Zastupitelstva obcí 920 000,00

6171  Činnost místní správy 4 100 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočech úz.úrovně 100 000,00

6399  Ostatní finanční operace 300 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 30 000,00

Celkem rozpočtové výdaje 18 422 428,05

  

Pozn.: Vyrovnaný rozpočet

Ve Starých Hamrech             

dne: 11. 12. 2018                                                                                  Bc. Eva Tořová - starostka

Sestavila: I. Veličková  

 



 
Oznámení SmVaK 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2019 takto: 

Voda pitná (vodné):       
39,18 Kč/m3 (bez DPH) – 45,06 Kč/m3 (včetně 15% DPH) 
Voda odvedená (stočné): 
34,80 Kč/m3 (bez DPH) – 40,02 Kč/m3 (včetně 15% DPH) 

 

  
Přehled bohoslužeb v lednu 2019 

                                    
 
01. 01. 2019   10:30 Bílá                     
06. 01. 2019   10:30 Bílá                     
13. 01. 2019   10:30 Bílá                     
20. 01. 2019   10:30 Bílá                     
27. 01. 2019   10:30 Bílá                                                  
                    

 

Z kalendáře akcí… 
 

 27. prosince:   Vánoční koncert v kostele sv. Bedřicha v Bílé 

  19. ledna:  Vlčí bál 
 

 

 



 

 
 

Předprodej vstupenek od středy 09. 01. 2019 na OÚ. 

 



 
U s n e s e n í 

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry. 
 
1/02  ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a Mgr. 
Robert Lang.  
2/02  ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Jan Klepáč a p. Pavel Greguš.                             
3/02 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: Pronájem 
nebytových prostor bowlingu, Dotace Jednotky SDH Staré Hamry na r. 2018, 
Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2019, 
Smlouva o dílo DIGIS, Vyhlášení veřejné sbírky a další pomoc rodině postižené 
požárem RD č.p. 227, svatební obřady – vyloučené termíny oddávání pro r. 
2019, Dohoda o ukončení smlouvy s ČSAD F-M a.s.                                                                               
4/02 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění přílohy č.  přijatého 
usnesení.  5/02 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav 
v období od 11.12.2018 do 31.12.2018 v takovém rozsahu, aby nedocházelo 
k překračování rozpočtu.                             
6/02 ZO revokuje usnesení č. 5/33 ze dne 25.09.2018. (text revokovaného 
usnesení: ZO souhlasí s Návrhem spoluúčasti obcí na provozování služby Senior 

Taxi a schvaluje spoluúčast obce Staré Hamry na r. 2019 ve výši 83.200,- Kč, a to 

ve dvou rovnoměrných splátkách s tím, že druhá splátka bude uhrazena po 

vyhodnocení funkčnosti služby po půl roce fungování, tj. k 30.6.2018 jak je 

uvedeno v návrhu. V případě nefunkčnosti systému nebude druhá splátka 

uhrazena.) 

7/02 ZO souhlasí s Návrhem spoluúčasti obcí na provozování služby Senior Taxi 
a schvaluje spoluúčast obce Staré Hamry na r. 2019 ve výši 83.200,- Kč. 
8/02 ZO schvaluje držitelům průkazky opravňující k využívání služeb Senior Taxi, 
z obce Staré Hamry, příspěvek ve výši 4,- Kč/km a to po předložení příslušného 
dokladu o uhrazené ceně a ujetých km.                                                                                                                                              
9/02 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na průzkum, posílení budování zdrojů 
pitné vody 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.                                                                                                             
10/02  ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2019 ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
11/02 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Staré 
Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2019, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.                         
12/02 ZO schvaluje rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola 
Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období 2020-2021, ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.  

 
 



 
 
13/02  ZO schvaluje na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní 
škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, IČ 70981400 na rok 2019 ve výši 
900.000,- Kč.  
14/02  ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2019, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.  
15/02  ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                      
16/02 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Staré Hamry k 30.9.2018 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, závěr 
zprávy: U předloženého vzorku operací a písemností k 30.9.2018 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky.  
17/02 ZO odkládá Sociální fond Obce Staré Hamry na další zasedání 
zastupitelstva obce.  
18/02 ZO odkládá Statut (směrnici) Sociálního fondu Obce Staré Hamry na další 
zasedání zastupitelstva obce.                                                                                                                              
19/02 ZO odkládá rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2019 na 
další zasedání zastupitelstva obce 
20/02 ZO schvaluje Servisní smlouvu, Opravy a servis technologických zařízení, 
č. SM0911-2018 ve věci ročních servisních prohlídek, dálkového dohledu VZT a 
odstraňováním poruch  a oprav nesouvisejících se zajištěním servisu uzavřenou 
mezi  Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 
00297241 zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce a SPETECH 
TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem Místecká 179, 739 21 Paskov, IČ: 26873125, DIČ: 
CZ26873125 zastoupenou Liborem Daňkem, jednatelem společnosti ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.                                                                               
21/02 ZO schvaluje výběr dodavatele el energie pro objekty a zařízení 
v majetku Obce Staré Hamry na období 2019 - 2020 obchodní firmu ČEZ ESCO 
a.s. a to na základě nejnižší cenové nabídky – viz příloha č. 1 přijatého usnesení.                                                                                         
22/02 ZO bere na vědomí přípravu projektu na zateplení střechy a oprava 
fasády na budově č.p. 281 (budova ZŠ a přístavby bytu) včetně rekonstrukce 
bytů nad ZŠ, pověřuje zpracováním PD Ing. Romana Kubačáka a schvaluje 
částku ve výši celkem 320.000,- Kč za zpracování PD ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.                                                                                                                  
23/02 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací praktického lékaře – MUDr. Pavla 
Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ: 29459737, 
zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok 
2019 příjemci dar ve výši 75.000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných  

 



 
 
služeb a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení a zároveň bera na vědomí Zápis o použití darovaných 
finančních prostředků v roce 2017 - čerpáno v souladu s účelem určení, ve 
znění přílohy č. 2 přijatého usnesení.                                                                                                 
24/02 ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na 
pobyt občana v Domě s byty pro seniory v Ostravici na rok 2019 včetně výše 
příspěvku stanovené ve výši 30.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy.                                                               
25/02 ZO schvaluje finanční příspěvky občanům obce na období 1.1.2019 až 
31.12.2022 takto: 
vítání občánků u příležitosti narození ve výši 3.000,- Kč/dítě s trvalým pobytem 
v obci Staré Hamry, 
příspěvek na mimoškolní aktivity dětí od 0 let do ukončení základní školní 
docházky ve výši 1.000,- Kč/ rok a dítě s trvalým pobytem v obci Staré Hamry 
v daném kalendářním roce, 
a věcné dary občanům obce na období 1.1.2019 až 31.12.2022 takto: 
jubilanti (70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně) dárkový koš ve výši 1.000,- Kč na 
Mikulášskou nadílku pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 200,- Kč/dítě 
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry.                                                                                                            
26/02 ZO bere na vědomí věcné dary poskytnuté občanům obce za období 
prosinec 2018 takto: 
Mikulášská nadílka pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 200,- Kč/dítě 
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry a 2.500,- Kč na pořádání mikulášského 
turnaje ve stolním tenise.                     
27/02 ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč na podporu provozu 
Mobilního hospice Strom života v roce 2019 spolku Strom života, Andělé 
Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661.                             
28/02 ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz 
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří.                                             
29/02 ZO odkládá Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 3/2018, o nákladech na 
stravování a jejich úhradě na další zasedání zastupitelstva obce.                                                 
30/02  ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 1/2018 a 
Opatření starostky obce Staré Hamry č. 2/2018, kterými byla ustanovena 
inventární komise a likvidační komise pro pravidelnou periodickou zákonnou 
inventarizaci obecního majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2018.                                                                                                                              
31/02 ZO bere na vědomí Obchodní sdělení firmy Jindřich Bura se sídlem 
Zámecká 962, 733 01 Karviná – Fryštát ze dne 10.11.2018.                                                                                       
 
 

 



 
 
32/02 ZO schvaluje pronájem prostor bowlingu včetně movitého vybavení, 
které bude specifikováno v příloze nájemní smlouvy, na dobu neurčitou od 
15.12.2018 za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru a cenu nájmu ve 
výši 1,- Kč/rok + úhrada skutečných nákladů za topení, stočné a vodné, el. 
energie bude přepsána na nájemce, a pověřuje starostku obce k sepsání 
nájemní smlouvy s p. Radovanem Liďákem se sídlem Staré Hamry č.p. 232, IČ: 
70006253, DIČ: CZ7910254946.                                                                                                                     
33/02 ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky SDH 
ve výši 41.179,- Kč na rok 2018 z MV GŘHZS ČR.                                                                                                     
34/02 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních 
služeb v roce 2019 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se 
sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným 
Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných 
knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok 
2019 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování knihovnických a 
informačních služeb na rok 2019 ve výši 66.000,- Kč, ZO pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                 
35/02 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 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, Vložení Ortofotomapy 2018 a zákaznická podpora, cena 
díla celkem: 8.470,- Kč včetně DPH, ZO pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                        
36/02 ZO bere na vědomí poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč rodině 
postižené dne 26.11.2018 požárem RD č.p. 227 ve Starých Hamrech.                                                     
37/02 ZO schvaluje vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci RD č.p. 227 ve 
Starých Hamrech poškozeného dne 26.11.2018 požárem, pro vlastníka RD č.p. 
227 p. Jana Lukeše.    
38/02 ZO rozhodlo vyčlenit finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na řešení 
mimořádné situace rodiny p. Jana Lukeše postižené požárem RD č.p. 227 ve 
Starých Hamrech. Z této částky budou uhrazeny faktury za objednané služby: 
odvoz a likvidace odpadu včetně uložení na skládce, prohlídka objektu RD č.p. 
227 statikem a práce na obnově el. vedení. Zbývající finanční prostředky, do 
výše 100.000,- Kč, budou ponechány pro případnou další výpomoc postižené 
rodině.  

 
 



 
 
39/02 ZO schvaluje dny 05.07.2019, 06.07.2019, 13.07.2019 a 31.08.2019, kdy 
nebudou probíhat svatební obřady v matričních obvodech Obce Staré Hamry a 
Bílá.                                    
40/02 ZO schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy uzavřenou mezi Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČSAD Frýdek – Místek a.s., se 
sídlem Politických obětí 2238, Karviná – Nové Města, 735 06 zastoupenou Ing. 
Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva, IČ: 45192073, DIČ: 
CZ45192073 ve věci závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ke dni 
9.12.2018 a pověřuje starostku obce k podpisu dohody ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.                  
 
Ve Starých Hamrech 15. 12. 2018     
    
Bc. Eva Tořová, starostka   
   

 
 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci lednu 2019 oslaví své životní jubileum: 
 
 
 

Pan  PAVEL  ČERVENKA                                                   50 let 
Pan  ANTONÍN  VELIČKA                                                 80 let 
Pan  JIŘÍ  ZAORAL                                                             85 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 
           



 

 

 
 

Příjemné  prožití  vánočních svátků,  

hodně štěstí, zdraví, spokojenosti  a  život  bez nehod  

Vám  v roce 2019 přeje 

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry. 
 

 

 
 
 

 



 
 

www.stare-hamry.cz 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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