„Dětský cirkus – Happy Kids" netradiční oslava dětského dne 2017
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Informace občanům
SVS informuje o další stavbě: Vyměníme nevyhovující kanalizaci v obci
Velké Hamry, v Hlavní ulici
Informujeme Vás o další stavbě SVS v okrese Jablonec nad Nisou.
Jedná se o rekonstrukci nevyhovující kanalizace v obci Velké Hamry, v Hlavní ulici.
Stávající jednotná kanalizace v Hlavní ulici je tvořena úseky z rozdílných materiálů i profilů: z kameniny o
vnitřním průměru 500 a 250 mm, a z úseků o vejčitém profilu rozměrů 600/900, 500/750 a 400/600 mm. Stoka
neznámého stáří je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - potrubí je
popraskané a s vypadlými střepy, v důsledku čehož dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. SVS proto
rozhodla o rekonstrukci, která bude rozdělena do dvou samostatných částí, protože jeden z úseků stoky již byl v
roce 2015 pro havarijní stav rekonstruován.
Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2017. Stavební práce začnou od 19. června a podle
schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 7. listopadu 2017.
Další podrobnosti o stavbě jsou uvedené v tiskové zprávě, zveřejněné rovněž na našem webu:
http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/vymenime-nevyhovujici-kanalizaci-obci-velke-hamryhlavni-ulici.html
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Opravy místních komunikací
Od 07. 08 - do 11.08.2017 bude uzavřen provoz na komunikaci nad tratí od Základní školy Velké Hamry I k
tunýlku u železniční zastávky Město Velké Hamry.

Co dobrého přináší naplňování cílů Strategického plánu sociálního
začleňování ve Velkých Hamrech?
Veškerá opatření v rámci realizace strategického plánu sociálního začleňování se nedělají tzv. pro Romy. Tato
opatření naopak stanovují povinnosti a pravidla soužití této menšiny v naší obci. Tj. povinnost pracovat, řádně
pečovat o děti a zajistit jim přípravu ke vzdělání, povinnost spolupráce se školou, povinnost spolupracovat se
sociální pracovnicí, aby se předešlo problémům při soužití s ostatními obyvateli a jejich vlastním problémům
(např. dluhy na nájmu, elektřině, poplatcích apod.). Vzhledem k tomu, že se objevují časté připomínky
k realizaci těchto aktivit a jsme napadání, že se věnujeme „jenom cikánům“, tak se ptám: „Máme tyto lidi, kteří
tu vždy budou bydlet, kteří se nevypaří, spíše jich bude přibývat, ignorovat a nechat je jen využívat systém
sociálních a ostatních dávek bez jakýchkoli povinností, bez jakéhokoli přínosu pro naši společnost? Máme je
nechat doma ležet a doufat, že „bude líp“, že se něco samo změní? A nebo díky penězům, které se nabízí
z dotací, s nimi aktivně pracovat a donutit je skutečně se začlenit a něco pro společnost přinést (ať už je to
práce v rámci technických služeb pro obec, nebo podpora vzdělání svých dětí nebo udržování pořádku kolem
domů, kde bydlí, snižování jejich zadluženosti apod.)? Navíc jakákoli pomoc, vše, co nabízíme, je pro všechny
obyvatele našeho města. Takže máte-li problém v oblasti bydlení, vzdělávání, sociálních služeb, bezpečnosti
nebo zaměstnání, s důvěrou se obraťte na pracovníky na městském úřadě.
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Konkrétní přínosy realizace strategického plánu:
•
Zaměstnání 19 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných (z toho je 11 Romů žijících ve Velkých
Hamrech)
•

4 osoby z řad dlouhodobě nezaměstnaných vykonávají v obci veřejnou službu (jedná se o Romy)

•

Fungující protidluhová poradna a pomoc s oddlužením (3 soudem schválená oddlužení)

•
Rozšíření sociální práce a komunitní práce v obci (pomoc s řešením problematiky bydlení, svěření dětí
do péče, zařizování osobních dokladů, zdravotní osvěta aj.)
•

Zavedení čtyř pozic asistentů prevence kriminality, zvýšení pocitu bezpečí v obci

•
Každý rok se realizuje pobytový tábor pro všechny děti především z Velkých Hamrů za přispění dotace
s programem zaměřeným na prevenci kriminality (jedná se o podstatnou úsporu peněz rodičů za platbu tábora)
•
Příprava předškolních dětí na nástup do základní školy (žádné z dětí z Velkých Hamrů z prvního stupně
nenavštěvuje školu se speciálním vzdělávacím programem – dříve zvláštní škola)
•

Asistence v základní škole pro děti se sociálním či zdravotním handicapem

•
Volnočasové aktivity pro děti z problémových rodin - smysluplné naplnění volného času, rozvoj
komunikačních dovedností, rozvoj manuálních schopností
•
Pravidelná kontrola osob a rodin, kterým obec poskytla bydlení, komunikace se sousedy k řešení
případných problémů se soužitím
•
V roce 2017 a 2018 dojde k rekonstrukci 5ti bytů za přispění dotace pro osoby v bytové nouzi (jedná se
například o matky samoživitelky; mladé lidi, kteří odcházejí od rodičů a nemají alternativu bydlení; Romy,
kteří pracují pro město a spolupracují se sociální pracovnicí)

•
Realizace programu „stabilizace migrace obyvatel sociálně vyloučených“ (jedná se především o
Romy) – nastavení povinností pro pobyt v obci pro tyto osoby (účast na veřejně prospěšných pracích nebo
výkon veřejné služby; spolupráce se sociální pracovnicí; bezdlužnost vůči obci, ze které přichází)
Za město: Jaroslav Najman
Za MěÚ: Martina Vacková

Opatření jsou realizovány díky dotacím ze státního rozpočtu i evropských fondů na tyto aktivity:
Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech – OPZ č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006110
Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry – OPZ č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189
Asistent prevence kriminality 2017-2019 ve Velkých Hamrech – OPZ č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005708
Podpora terénní práce Velké Hamry 2017
Velké Hamry – Výchovný preventivní letní dětský tábor 2017
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Novinky o „Cukrárně“
V lednu letošního roku byla otevřena v sokolovně na náměstí
nová cukrárna. Od této doby prochází cukrárna neustálým
vývojem, aby se postupně docílilo kvalitně poskytovaných
služeb, útulnosti prostředí a profesionalitě. Postupným
získáváním poznatků a zkušeností provozování cukrárny
dochází k mapování a výběrů dodavatelů tak, aby byla
uspokojena co nejširší poptávka. V plánu je počítáno s
dovybavením prostorů cukrárny, např. rozšířením a
dovybavením dětského koutku, aby se tam líbilo i těm
nejmenším hostům.
V současné době při změně dodavatelů cukrárna nabízí dorty
různých druhů - klasické, ovocné, svatební, narozeninové
různých forem a tvarů. Celou řadu tradičních zákusků a
minizákusků, jako žloutkové věnečky, likérové špičky,
trubičky, indiánky atd. Dále nabídne chlebíčky, ovocné a
jogurtové zákusky, medovník, čokoládové řezy, aj. V nabídce
naleznete také různé druhy ovocné zmrzliny, čokoládovou i
smetanovou kopečkovou zmrzlinu od vyhlášeného
dodavatele. Kromě mnoha druhů této zmrzliny do kornoutů nabízíme také zmrzlinové poháry. Zákazníci
mohou využít širokou nabídku chlazených nealkoholických i alkoholických nápojů. Na výběr jsou různé druhy
káv (Espresso, Turecká, Vídeňská, Caffé Latte, Cappuccino) kvalitní značky Montecelio.
V cukrárně je 20 míst k posezení. Nově je možné využít také posezení na venkovní předzahrádce (10 míst).
Otevírací doba cukrárny je úterý – neděle od 10.00 hod do 17.00 hod.
Protože je cukrárna naše srdeční záležitost, snažíme se o ni
starat co nejvíce, jsme si dobře vědomi nedostatků, kterými
cukrárna do této doby trpěla. Do budoucna se budeme velmi
snažit tyto nedostatky napravovat a to nejen rozšířením
sortimentu, ale i přijetím nové zaměstnankyně, která bude
schopná správně naplánovat nákupy, bude komunikativní,
vstřícná a milá a přispěje tak k dobré atmosféře celé
cukrárny. Velice nám záleží na pocitech našich hostů, aby se
k nám rádi vraceli a cítili se zde pohodově. Proto uvítáme
jakékoli připomínky a náměty, které můžete vložit do
schránky u vchodu do cukrárny.
Stále nám chybí to nejdůležitější, a tím je název naší
cukrárny. Vyhlašujeme anketu „Pojmenuj cukrárnu“.
Hlasování se může zúčastnit každý občan. Hlasovat
můžete již nyní, písemnou formou, do schránky u
vchodu do cukrárny. Anketní lístky jsou k dispozici v
cukrárně.
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí popovídat s přáteli v příjemném prostředí u kvalitní kávy a zákusku, u
sklenky vína, nebo zajít s dětmi na kopečkovou zmrzlinu do nově vybudované cukrárny ve Velkých Hamrech.
Za MěÚ: Vacková, Večerníková, Lejsková
Stránka 4

www.velke-hamry.cz

3/ 2017

Hamrovské listy

Ze zastupitelstva
Výběr z usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 29. června 2017 v
zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2016
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za
toto období dle zákona č. 420/2004 Sb., závěrečný
účet schvaluje „s výhradou“ a přijímá opatření
k zajištění nedostatku uvedeného ve zprávě:
K zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb., zaúčtovávat rozpočtové změny
v přesné výši schválené zastupitelstvem města.
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2016.
ZM schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2018 -2022.

ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci “Výměna garážových vrat”
ve výši 22.000,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši
50.000,- Kč.
ZM schválilo přijetí investiční dotace z Ministerstva
vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí na
“Velké Hamry – Dopravní automobil” ve výši
450.000,- Kč.
ZM schválilo přijetí investiční dotace z Ministerstva
vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí na
“Velké Hamry (Hamrska) – Dopravní automobil” ve
výši 450.000,- Kč.

ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí č.
47 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2017 ve výši 155.000,- Kč na
akci “Velké Hamry – Výchovný preventivní letní
dětský tábor 2017”.

ZM schválilo přijetí investiční dotace z Ministerstva
vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí na
“Velké Hamry (Bohdalovice) – Dopravní automobil”
ve výši 450.000,- Kč.

ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace na program
Podpora terénní práce Velké Hamry z kapitoly 304 –
Úřad vlády ČR státního rozpočtu na rok 2017 ve výši
247 200 Kč.

ZM schválilo přijetí individuální investiční dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Požární ochrana na akci „Velké Hamry – Dopravní
automobil“ ve výši 300.000,- Kč.

ZM schválilo přijetí dotace MPSV na základě
rozhodnutí č. 16_021/0004504-01 na realizaci
projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech.
Celková dotace je ve výši 5.808.837,93 Kč. Z toho
5.197.381,31 Kč je z Evropského sociálního fondu a
611.456,62 Kč je ze Státního rozpočtu. Spoluúčast
z rozpočtu města je ve výši 305.728,32 Kč.

ZM schválilo přijetí individuální investiční dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Požární ochrana na akci „Velké Hamry (Hamrska)–
Dopravní automobil“ ve výši 300.000,- Kč.

ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci „Oprava vozidla CAS a
nákup přívěsných vozíků“ ve výši 80.000,00 Kč.
Celkové náklady jsou ve výši 162.000,00 Kč.
ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci „Nákup osobních ochranných
prostředků“ ve výši 60.000,00 Kč. Celkové náklady
jsou ve výši 132.000,00 Kč.

ZM rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 2456/1 v k.ú.
Velké Hamry o výměře 1386 m2. Jedná se o pozemek
sousedící se hřbitovem na Hamrskách a je využíván
pro případný přístup ke hřbitovu.
ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2017, která
oproti I. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o
4.831.743 Kč, navýšení výdajů o 8.823.202 Kč.
Financování se zvyšuje o 3.991.459 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po II. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 60.994.955 Kč, celkové výdaje rozpočtu po II.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 69.685.226 Kč,
financování je ve výši 8.690.271 Kč. Úprava rozpočtu
je schválena v podrobnosti podle účetních oddílů a
paragrafů.

ZM schválilo nová Pravidla a zásady používání
sociálního fondu.
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ZM schválilo přijetí movitého daru a schválilo
Darovací smlouvu se Svazkem obcí Mikroregion
Tanvaldsko. Předmětem daru je odpočinkové místo na
ppč. 3258/4 v k.ú. Velké Hamry v hodnotě 112.215,Kč.
ZMschválilo přijetí individuální investiční dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Požární ochrana na akci „Velké Hamry (Bohdalovice)

– Dopravní automobil“ ve výši 300.000,- Kč.
ZM schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace
TJ Velké Hamry ve výši 50.000,00 Kč na úhradu
platebního výměru Finančního úřadu ze dne
13.10.2016. Jedná se o pokutu za nesprávný postup
při výběrovém řízení na dodavatele tréninkového
hřiště.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., Usnesení Rady města Velké Hamry, které se konaly
dne 6. února , 20. února, 6. března, 27. března, 10. dubna, 24. dubna, 2. května, 15. května, 29. května,
12. června, 26. června 2017.
RM RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 v čp. 512
Velké Hamry paní K., trvale bytem Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti M. a T. F., trvale bytem
Úvaly, o povolení umístění studny na pozemku p.č.
2525 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti E. a J. R. o povolení
připojení nemovitosti na místní komunikaci na
pozemku p.č. 929 v k.ú. Velké Hamry.
RM stanovila tyto závazné ukazatele škol zřízených
městem:
ZŠ VH I:příspěvek na spotřebu energií: 2.055.000,Kč; limit mzdových prostředků:64.800,- Kč;
příspěvek na odpisy: 20.000,- Kč; příspěvek na
DDHM: 100.000,- Kč; příspěvek na NÁ IROP a
OPVVV: 403.000,- Kč; příspěvek na ostatní běžný
provoz: 553.200,- Kč;
ZŠ VHI II:příspěvek na spotřebu energií: 145.000,Kč; limit mzdových prostředků: 4.000,- Kč; příspěvek
na odpisy: 11.000,- Kč; příspěvek na ostatní běžný
provoz:175.000,- Kč;
MŠ VH I:příspěvek na spotřebu energií: 323.000,Kč; limit mzdových prostředků: 35.000,- Kč;
příspěvek na odpisy: 32.000,- Kč; příspěvek na ostatní
běžný provoz: 310.000,- Kč.
RM na základě žádosti manželů H. o proplacení
provedení oprav antény pro příjem internetu do bytu,
která byla poškozena při shazování sněhu ze střechy,
které na objednávku města provedl pan F., rada
rozhodla, aby se žadatelé obrátili o úhradu přímo na
pana F.
RM rozhodla nevyhovět žádosti firmy GOLEM Velké
Hamry, a.s. o povolení mimořádné zálohy za dodané
teplo ZŠ Velké Hamry ve výši 200 tis. Kč.
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RM na základě požadavků SDH Bohdalovice na
úpravy prostor zbrojnice rada rozhodla provést
výměnu 6 ks oken (šenk + cukrárna + klubovna), dále
rozhodla přemístit
kamna ze sálu do šenku a do
sálu pořídit kamna nová.
RM rozhodla zrušit pronájem vývěsky na náměstí
politické straně KSČM. Důvodem je skutečnost, že
město nechce zvýhodňovat tuto stranu, protože jiná
strana možnost takového propagace ve Velkých
Hamrech nemá.
RM schválila přijetí dotace ZŠ Velké Hamry na
projekt “Podpora vzdělávání v ZŠ Velké Hamry”
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002120 ve výši
771.661,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH o řešení
schodku rozpočtu za rok 2016 v celkové
výši
75.188,87 Kč. Část ve výši 20 tis. Kč bude uhrazena z
rezervního fondu školy, část ve výši 15.580,- Kč bude
uhrazena ze sponzorských darů školy a část ve výši
39.608,87 uhadí město ze svého rozpočtu. Podmínkou
vyhovětní žádosti je, že paní ředitelka seznámí radu s
hospodařením školy v roce 2017 po uzavření prvního
pololetí roku. Bude navrhnuto zastupitelsvu v rámci
úpravy rozpočtu o požadovanou částku navýšit
příspěvek škole v roce 2017 určený k úhradě ztráty.
RM na základě cenových nabídek na pořízení návěsu
za traktor rozhodla, pořídit návěs DEZA 6000 za cenu
117.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti SIZ s.r.o.
na prodej dvou stání pro tři kontejnery za cenu cca 45
tis. Kč.
RM schválila poskytnutí dotace spolku Sokol Velké
Hamry II – Hamrska na činnost spolku ve výši
20.000,- Kč.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě předložených cenových nabídek od
společnosti Comfort Space a.s. a společnosi V&M
spol. s r.o. pa projektové práce (včetně PENB,
investičního záměru a výkazu výměr) k akcím
“regenerace a dostavba hasičské zbrojnice čp. 534”,
“regenerace bytového domu čp. 435” a “regenerace
pavilonu bazénu ZŠ Velké Hamry” rada rozhodla,
přijmout levnější cenovou nabídku společnosti
Comfort
Space a.s. Celková cena je 691.000,Kč bez DPH.
RM rozhodla poskytnout tyto finanční dary:
Organizace

částka

Svaz tělesně postižených

2.000,00 Kč

RM ve věci objednání stání na kontejnery od
společnosti SIZ s.r.o. rozhodla, že tato stání budou
umístěna na parkovišti u Voneše a na Mezivodí.
RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. J. Č. o odkup
kamenů dočasně složených na ploše pozemek p.č.
261/1 v k.ú Velké Hamry za cenu 300,- Kč/t bez
DPH.
RM rozhodla na základě návrhu paní tajemnice
jmenovat na pozici vedoucího technických služeb s
účinností od 1.6.2017 na dobu neurčitou pana Martina
Zmrzlého.
RM rozhodla schválit technické zhodnocení u DHM –
traktor Zetor 7745, SPZ L01 3287 v částce 40 tis. Kč.
Doba odepisování se nemění.

Asociace rodičů a přátel 5.000,zdravotně postižených dětí
Kč/dítě/školní rok

RM rozhodla na základě žádosti DH-FR racing
Tanvald poskytnout finanční dar ve výši 8.000,- Kč.

Houbaři

3.000,- Kč

Český svaz chovatelů

3.000,- Kč

ZŠ Údolí Kamenice

2.000,- Kč

RM rozhodla vyhovět žádosti Romany art workshop
z.s. o sponzorský dar na konání reprezentačního
plesu. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
1.210,00 Kč (na pokrytí nájemného za KD).

Včelaříci

3.000,- Kč

Muchovman

6.000,- Kč

Horokroužek

3.000,- Kč

Český klub olympioniků

1.000,- Kč

Hasako volejbal

3.000,- Kč

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
poskytnutí dotace na soustředění mládeže v létě 2017.
Dotace bude poskytnuta ve výši 1.000,- Kč/dítě z
Velkých Hamrů tj. 26.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
příspěvek na opravu sekačky, která se využívá pro
údržbu stadionu a okolí. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

RM schválila smlouvu s SDH Velké Hamry I o
pronájmu dětského letního tábora v roce 2017 v
termínu 10.-22.7.2017.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Okna
Tanvald ve výši 8.851,00 Kč na zhotovení okna do
cukrárny.

RM schválila smlouvu se Sdružením přátel
Jabloneckých Pasek o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2017 v termínu 2.-9.7.2017.

RM rozhodla vyhovvět žádosti paní D. B. o
poskytnutí barové místnosti v KD v termínu
22.4.2017.

RM schválila smlouvu s SDH Bozkov o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2017 v termínu 25.7.3.8.2017.

RM dschválila Dodatek č. 3 k nájemní smlově s paní
H. P. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy od
1.5.2017 do 28.2.2018.

RM schválila smlouvu s Junákem – český skaut o
pronájmu dětského letního tábora v roce 2017 v
termínu 15.-21.8.2017.

RM rozhodla přidělit byt v krizové situaci panu P. v
čp. 631 na dobu určitou od 21.3.2017 do 30.4.2017. V
průběhu dubna bude řešeno, zda bude přidělení bytu
prodlouženo.

RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. L. K. o ukončení
nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
2398/1 v k.ú. Velké Hamry ke dni 14.5.2017.
RM rozhodla oslovit tři projektanty na zaslání cenové
nabdky
zpracování
projektové
dokumentace
rekonstrukce opěrné zdi u MěÚ Velké Hamry včetně
výkazu výměr.
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 v čp. 512 Velké
Hamry panu M. K, bytem Ústí nad Labem. Jedná se o
přidělení sociálního bytu.
RM rozhodla poskytnout dotaci TJ Sokol Velké
Hamry I na úhradu nákladů na topení a elektrickou
energii v cukrárně ve výši 44.200,- Kč.

www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 v čp. 512 Velké
Hamry paní I. H., bytem Velké Hamry, a to pouze za
podmínky, že se paní H. zapojí ve Velkých Hamrech
do veřejné služby. Nájemní smlouva bude uzavřena
na měsíc a pokud bude plnit tuto podmínku smlouvy a
nebudou jiné problémy bude smlouva automaticky
prodlužována vždy o jeden měsíc.
RM na základě žádosti p. L., bytem Smržovka, o
koupi části ppč. 156/1 v k.ú. Bohdalovice o výměře
48 m2 z důvodu umístění septiku na pozemku a
užívání jako zahrady rozhodla vyvěsit záměr a před
prodejem budou řešena stará věcná břemena, která na
pozemku váznou.
RM na základě žádosti J. M., bytem Velké Hamry 514
o vypořádání majetkových vztahů k pozemku pč.
596/2 v k.ú. Velké Hamry rada doporučuje ZM
pozemek panu M. odprodat. Zastupitelé budou
vyzváni, aby navrhli prodejní cenu.
RM na základě předložených cenových nabídek p.
Kmenta a p. Pančenka na ošetření dřevin na hřbitově
ve Velkých Hamrech rozhodla přijmout levnější
cenovou nabídku pana Pančenka.
RM rozhodla vyhovět žádosti nájemníku čp. 605
Velké Hamry o ořez vrby, břízy a menšího náletu za
čp. 605 na ppč. 463/33 v k.ú. Velké Hamry. Rada dále
rozhodla, že na cestě směrem k čp. 675 a 676 budou
také prořezány náletové dřeviny.
RM schválila nový ceník úhrad za úkony
pečovatelské služby poskytované městem Velké
Hamry.
RM na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci
nad Nisou, kdy bylo město ustanoveno
opatrovníkem pana B. M., nar. 23.3.1949, rozhodla
výkonem funkce opatrovníka pověřit paní Danu
Lejskovou a zástupkyní paní Danu Jůnovou.

Hamrovské listy
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
zatravnění oblouku stadionu. Bude řešeno v červnové
úpravě rozpočtu města a práce budou zadány po této
úpravě.
RM na základě připomínek paní P. D. rada rozhodla
takto:
a) nepořádek u panského domu (vrak vozu a další
nepořádek, nedostatek popelnic). Rada rozhodla
zajistit pravidelnou kontrolu lokality APK. Dále bude
osloven Pozemkový úřad, aby si zajistil úklid a
posekání pozemku pod panským domem (šíření
plevele). Počty popelnic se projednají s paní Zmrzlou.
b) urgence opravy či náhrady sloupu VO. Bude
připomenuto TS, ať tuto situaci řeší dle
usnesení,
které již rada přijala.
c) urgence k likvidaci jámy vzniklé po zbourání
internátu. Rada rozhodla do jámy vhodit pařezy od
Mička a jámu závézt hlínou.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů na
opravu podlahy v kanceláři po pí H. včetně nového
lina v celkové výši 9.956,- Kč bez DPH.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 6.000,Kč organizaci TOM Liščata.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,Kč SOSHIKI Klubu bojových umění a sportů
Tanvald, z.s.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. H., bytem
Velké Hamry č.p. 527, o pronájem části pozemku p.č.
437/1 o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 446/1 o
výměře 14m2 v k.ú. Bohdalovice. Nájemné je
stanoveno na 7,- Kč/m2. Pronájem bude řešen
změnou nájemní smlouvy ze dne 9.11.2015.
RM stanovila nové závazné ukazatele ZŠ VH I:

RM rozhodla podat žádost na MěÚ Velké Hamry o
povolení pokácení dvou smrků před fabrikou na
Mezivodí.
RM rozhodla vyhovět žádosti maželů F., Borová
1518, Úvaly, o souhlas k napojení sjezdu k
nemovitosti na pozemku pč. 2525 v k.ú. Velké Hamry.

Příspěvek na spotřebu energií:2.255.000,- Kč;
Příspěvek na mzdové prostředky: 314.800,- Kč;
Příspěvek na odpisy: 20.000,- Kč; Příspěvek
na
DDHM a DHM: 620.000,- Kč; Příspěvek na IROP a
OP VVV: 553.000,- Kč; Příspěvek na ostatní provoz:
553.200,- Kč

RM projednala velmi špatný stav komunikace na
Zbytky a na Bohdalovice a rozhodla znovu oslovit
Liberecký kraj s požadavkem generální opravy těchto
komunikací.

RM schválila nový závazný ukazatel MŠ VH I a to
ukazatel “úhrada ztráty roku 2016”
ve
výši
39608,87,- Kč.

RM schválila Dohodu č. JNA-V-14/2017 s Úřadem
práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP.
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RM rozhodla nevyhovět žádosti paní Severové za
kočičí útulek na Vysočině o příspěvek na úhradu
faktur za elektřinu.
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RM na základě předložených cenových nabídek od p.
Kubíka, firmy DEKPROJEKT s.r.o. a firmy Comfort
space, a.s. na projektové práce v rámci připravy
regenerace MŠ rada rozhodla přijmout nabídku firmy
Comfort Space, a.s. ve výši 175 tis. Kč bez DPH.
Práce bude zadána až po úpravě rozpočtu v červnu
2017.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvy na byt č. 14 v
čp. 631 Velké Hamry s panem M. P. do 31.5.2017 s
tím, že pokud pan P. neuzná své minulé závazky z
nájemní smlouvy, tak k dalšímu obnovení nájemní
smlouvy již nedojde a pan P. bude muset k 31.5.2017
byt opustit.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 13 v čp. 512 Velké
Hamry panu L. D. a to ze zpětnou účinností od
18.4.2017 do 31.7.2017. Jedná se přidělení sociálního
bytu.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 296 Velké
Hamry paní J. H., bytem Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 31.12.2017 a dále vždy na
dobu jednoho roku.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 630 Velké
Hamry paní O. H., bytem Zlatá Olešnice.
RM rozhodla vyhovět žádosti knihovnice paní B. o
povolení likvidace starých knih v knihovně v domech
zvláštního určení. Vyřazené knihy budou věnovány 9.
třídě ZŠ, která zajistí jejich likvidaci a za získané
peníze pojede na školní výlet.
RM rozhodla zrušit pachtovní smlouvu dohodou k
30.4.2017 s paní K. H. na část pozemku p.č. 636 v
k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla změnit pachtovní smlouvu s paní M. H.
na rozšíření propachtované části pozemku p.č. 636 v
k.ú. Velké Hamry od 1.5.2017. Jedná se o kus po paní
H.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s panem J. P.
na pronájem části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Velké
Hamry zpětně k 5.7.2016.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem R. P.
na pronájem části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Velké
Hamry zpětně k 6.7.2016. Jedná se o část pozemku po
panu J. P.
RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy podle §63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů s Obcí Zlatá
Olešnice.
RM rozhodla nechat vypracovat dvě cenové nabídky
na vánoční výzdobu podél hlavní komunikace.
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RM rozhodla vyhovět žádosti paní E. R. o souhlas se
stavbou vodovodní přípojky do VDMŠ a dále
vodovodního potrubí pro RD čp. 192 za podmínek, že
stavebník uvede místní komunikaci do původního
stavu a bude držet 3 roky záruku za to, že komunikace
bude v této části v pořádku. Další podmínkou je, že
komunikace bude zneprůjezdněna maximálně po
dobu 3 dnů a končená úprava povrchu komunikace
bude provedena do 1 měsíce od započetí prací.
RM rozhodla přijmout nabídka společnosti Pure
Water Trade s.r.o. na dodání filtru na vodu do ZŠ a
MŠ VH II za cenu 42.800,- Kč s DPH. Filtr zajistí
snížení podílu železa ve vodě. Bude řešeno úpravou
rozpočtu v červnu 2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti firmy FCC o zapůjčení
svozového vozu na svážení odpadních košů v Liberci
za podmínky, že vůz bude řídit náš řidič a po svezení
odpadů bude vůz důkladně omyt.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Dodávka tří dopravních automobilů pro
jednotky SDH obce“ včetně všech příloh. Rada
rozhodla zveřejnit veřejnou zakázku na profilu
zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 3.5.2017.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je stanoven na
29.5.2017 ve 13:00 hodin.
RM rozhodla jmenovat tříčlennou hodnotící komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Dodávka tří dopravních automobilů pro jednotky
SDH obce“: Ing. Jaroslav Najman, Ing. Martina
Vacková a Tomáš Pelc.
RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy podle §63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů s Obcí Plavy.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Velké Hamry – splašková stoka Nad školou“
včetně všech příloh. Veřejná zakázka bude zveřejněna
na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne
22.5.2017. Konce běhu lhůty pro podání nabídek je
stanoven na 5.6.2017 ve 13:00 hodin.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Velké Hamry – splašková stoka U požární
zbrojnice“ včetně všech příloh. Veřejná zakázka bude
zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodneuverejneni.cz dne 22.5.2017. Konce běhu lhůty pro
podání nabídek je stanoven na 5.6.2017 ve 13:00
hodin.
RM rozhodla zahájit spolupráci na plánování oprav
místních komunikací s panem V. B.

www.velke-hamry.cz

3/ 2017

Hamrovské listy

RM rozhodla jmenovat tříčlennou hodnotící komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejným
zakázkám „Velké Hamry – splašková stoka Nad
školou“ a „Velké Hamry – splašková stoka U požární
zbrojnice“: Ing. Jaroslav Najman, Ing. Martina
Vacková a Libor Duchek. Náhradníky komise byli
jmenováni:
Ing.
Jaromír
Čermák,
Radka
Korotvičková, Martin Zmrzlý.

RM na základě žádosti manželů I. o prodloužení
nájemní smlouvy na byt v čp. 512 Velké Hamry rada
rozhodla prodloužit nájemní smlouvu od 1.6.2017 do
31.5.2018.

RM rozhodla vyhovět žádosti Linky bezpečí, z.s. o
finanční podporu z rozpočtu města. Rada rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. S., čp. 25
Bohdalovice, o opravu místní komunikace vedoucí k
jeho domu. Důvodem je skutečnost, že se jedná o
komunikaci, kterou pro automobily využívá pouze
rodina pana S. a její stav tak zapříčinili sami žadatelé.
Nicméně, pokud žadatelé budou chtít opravit
komunikaci na vlastní náklady, město k opravě udělí
souhlas.

RM rozhodla vyhovět žádosti Centra pro zdravotně
postižené o příspěvek na úhradu tlumočnických
služeb pro sluchově postižené. Rada
rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. K. za Muzeum
socialistických vozů o finanční příspěvek na nákup
barev na vymalování prostoru. Rada rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
RM projednala cenové nabídky na zhotovení nového
vedení pro komunikaci mezi elektronickým vrátným a
telefony v bytech domu čp. 631. Cenovou nabídku
podal p. L. Martínek ve výši 60.688,- Kč s DPH a
firma FEEL s.r.o. ve výši 74.538,- Kč s DPH. Rada
rozhodla přijmout cenovou nabídku pana Martínka.
RM projednala cenové nabídky na provedení nového
elektroměrového rozvaděče pro 6 bytů v čp. 525
Velké Hamry. Cenovou nabídku podal pan L.
Martínek ve výši 132.049,- Kč s DPH a firma FEEL
s.r.o. ve výši 162.918,20 Kč s DPH. Rada rozhodla
přijmout cenovou nabídku pana Martínka včetně
rozvodů ve sklepních prostorech.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. L.
Martínka na zprovoznění mezi elektronickým
vrátným a telefony v bytech domu čp. 362B ve výši
21.063,- Kč s DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. B. o prodloužení
nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 257 Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude prodloužena od
1.6.2017 do 31.5.2018.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. T. D. o prodloužení
nájemní smlouvy na byt v čp. 616 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude prodloužena od 1.6.2017 do
31.5.2018.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní K. S. o
prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 362.
Nájemní smlouva bude prodloužena od 1.6.2017 do
31.5.2018.
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RM schválila Nájemní smlouvu s TOM Liščata na
pronájem nebytového prostoru v čp. 590 Velké od
1.6.2017 do 31.5.2018 za nájemné v celkové výši 20
tis. Kč.

RM rozhodla nechat dopracovat nový pasport
komunikací tak, aby bylo možné jeho schválení. Bude
oslovena odborná firma pro dopracování. Stavební
odbor zajistí minimálně dvě cenové nabídky.
RM na základě žádosti ZŠ VH I o spolupráci při
realizaci projektu Cirkus Happy Kids (netradiční
oslava dne dětí) rozhodla zajistit přípojku vody a
elektřiny dle požadovaných parametrů. Dále rada
rozhodla, že poskytne na realizaci akce škole finanční
příspěvek ve výši 50,- Kč/žáka, který se účastní
vystoupení.
RM rozhodla přijmout nabídku Univerzitního centra
energeticky efektivních budov o vypracování Analýzy
a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení
obce Velké Hamry za částku 20 tis. Kč bez DPH a
rozhodla schválit smlouvu o dílo.
RM na základě projednání „Písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení“
rozhodla k realizaci akce vybrat dodavatele EURO
CAR Vik, s.r.o., Lučany nad Nisou 692. Jedná se o
nabídku, která nejlépe splnila kritérium ekonomické
výhodnosti. Zároveň rada schválila kupní smlouvu s
tímto dodavatelem. Smlouva může být podepsána
nejdříve po uplynutí lhůty pro podání námitek.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké Hamry“
včetně všech příloh. Veřejná zakázka bude zveřejněna
na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne
13.6.2017. Konce běhu lhůty pro podání nabídek je
stanoven na 3.7.2017 ve 13:00 hodin.
RM rozhodla vydat pro rok 2018 kalendář s
fotografiemi akcí města, které se realizovaly v
posledních letech.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Rekonstrukce bytů v č.p. 519 Velké Hamry“
včetně všech příloh. Veřejná zakázka bude zveřejněna
na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne
13.6.2017. Konce běhu lhůty pro podání nabídek je
stanoven na 3.7.2017 ve 14:00 hodin.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Výkon funkce TDI na akcích Rekonstrukce
bytů v č.p. 433 a Rekonstrukce bytů v č.p. 519“
včetně všech příloh. Veřejná zakázka bude rozeslána
třem dodavatelům dne 16.6.2017. Konec běhu lhůty
pro podání nabídek je stanoven na 3.7.2017 v 15:00
hodin.
RM rozhodla jmenovat tříčlennou hodnotící komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejným
zakázkám „“Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké
Hamry“, „Rekonstrukc byůt v č.p. 519 Velké Hamry“
a „Výkon funkce TDI na akcích Rekonstrukce bytů v
č.p. 433 a Rekonstrukce bytů v č.p. 519“: Ing.
Jaroslav Najman, Libor Duchek a Radka
Korotvičková. Náhradníky komise byli jmenováni:
Ing. Jaromír Čermák, Petr Brezar a Martin Zmrzlý
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 585 o vel.
1+2 panu M. Č., trvale bytem č.p. 562 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání tří měsíců s automatickým prodlužováním,
pokud nebudou s nájemcem žádné problémy. Jedná se
o přidělení sociálního bytu.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 14 v
čp. 631 s panem M. P. Pan P. uznal své závazky.
Nájemní smlouva bude prodloužena do 30.6.2017.
Pokud nebudou s nájemcem žádné problémy a pokud
sepíše splátkový kalendář na dluh, který pak bude
dodržovat,
bude mu
smlouva
automaticky
prodlužována vždy o jeden měsíc.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana L.
Cinka ve výši 25.303,- Kč s DPH na renovaci parket v
družině ZŠ VH I.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
20.000,- Kč pana P. na ošetření lip u komunikace u
Chachule dle odborného vyjádření CHKO.
RM projednala cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby a
rozpočtu na rekonstrukci opěrné zdi u MěÚ a
rozhodla přijmout nejlevnější nabídku pana Ing.
Vladislava Šulce.
RM na základě opakované žádosti J., M., S. a M. o
zpevnění příjezdové cesty rozhodla cestu opravit
recyklátem. Bude provedeno v létě 2017!
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RM rozhodla vydat souhlas zřizovatele se zapojením
MŠ VH I a ZŠ VH I do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
RM schválila smlouvu s Úřadem práce ČR o
organizování veřejné služby č. LJN-VS- 6/2017.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
REACOM s.r.o. na provedení oprav komunikací
tryskovou metodou a metodou EKV-SS. Oprava
komunikace Svárov – Mezivodí je ve výši 724.790,Kč s DPH a oprava komunkace nad tratí je ve výši
217.195,- Kč s DPH. Rada schválila smlouvu o dílo.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
11.928,- Kč bez DPH od firmy Konica
Minolta
Business Solutions Czech, s.r.o. na serverové řešení
scan flow pro zařízení bh C224 na převod pdf formátů
do upravitelné formy.
RM na základě projednání Písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku „Velké Hamry – splašková stoka
Nad školou“ rozhodla k realizaci zakázky vybrat
dodavatele 1. jizerskohorská stavební společnost,
s.r.o. Jedná se o nabídku, která nejlépe splnila
kritérium ekonomické výhodnosti. Zároveň rada
schválila Smlouvu o zhotovení stavby s tímto
dodavatelem.
RM na základě projednání Písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku „Velké Hamry – splašková stoka U
Požární zbrojnice“ rozhodla k realizaci zakázky
vybrat dodavatele 1. jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o. Jedná se o nabídku, která nejlépe
splnila kritérium ekonomické výhodnosti. Zároveň
rada schválila Smlouvu o zhotovení stavby s tímto
dodavatelem.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Výměna oken a vchodových dveří v čp. 630
Velké Hamry. Hodnotícím kritériem byla stanovena
ekonomická výhodnost spočívající v nejnižší
nabídkové ceně bez DPH. Konec běhu lhůty pro
podání nabídek je stanoven na 3.7.2017 15:30 hodin.
RM rozhodla jmenovat tříčlennou hodnotící komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Výměna oken a vchodových dveří v čp. 630 Velké
Hamry“: Ing. Jaroslav Najman, Libor Duchek a
Radka Korotvičková. Náhradníky komise byli
jmenováni: Ing. Jaromír Čermák, Petr Brezar a Martin
Zmrzlý
www.velke-hamry.cz
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RM na základě předložených cenových nabídek od
firem Brex, LG-Dinex a Vekra okna na výměnu oken
v čp. 37 Bohdalovice rozhodla přijmout cenovou
nabídku firmy LG-Dinex ve výši 66.106,00 Kč bez
DPH s kováním ROTO.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní L. B.
na byt č. 49 v čp. 616. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1.7.2017 na dobu neurčitou.

Hamrovské listy
RM rozhodla umístit rozhledové zrcadlo na Mezivodí
v zatáčce pod domem paní J. Zrcadlo bude umístěno
na pozemek města p.č. 394/2 v k.ú. Bohdalovice.
RM rozhodla udělit souhlas s umístěním sídla spolku
“Spolek přátel MŠ Velké Hamy I. 621” v budově
mateřské školy čp. 621 Velké Hamry.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 357 o vel.
1+kk panu M. B., trvale bytem Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho roku.

RM rozhodla přijmout nabídku firmy Neogenia s.r.o.
na poskytnutí platformy Mobilní rozhlas pro přímou
řízenou komunikaci mezi samosprávou a jejími
občany (SMS zprávy, emaily, mobilní aplikace
zdarma, volání, ankety, aj.) za cenu cca 39.900,- Kč/2
roky bez DPH. Jedná se o náhradu dosavadního
způsobu komunikace s občany přes SMS info kanál,
která nabízí pouze rozesílání SMS. Bude dána
výpověď provozovateli SMS Info kanálu. Firma
Neogenia zajistí informační kampaň a převod
systému.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana D. T. T. o
snížení nájemného.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v čp. 676 o vel.
0+1 panu M. S., trvale bytem Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání
jednoho roku.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní K. – Tanec Bela a
pronajmout KD v termínu 20 – 26.8.2017 za účelem
tanečního soustředění dětí do 15 let. Cena za
pronájem byla stanovena na 2.000,- Kč.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní P., trvale bytem
čp. 511, o přidělení volného bytu č. 4 v čp. 480 o vel.
1+2 a to z důvodu, že druhá osoba, kvůli které paní P.
požaduje přidělení většího bytu, je její zletilý vnuk.
Domy se zvláštním určením jsou určeny k ubytování
seniorů.

RM rada rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s
panem P. P. opět na měsíc od 1.7.2017, za podmínky
plnění závazků pana P., což je dodržování pracovní
docházky, úhrad splátkového kalendáře a nebudou
vznikat další pohledávky na nájemném.

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní H. S.
byt č. 8 v čp. 512. Nájemní smlouva bude uzavřena od
1.7.2017 na dobu neurčitou.
RM Rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp. 357 o vel.
0+1 slečně M. H., trvale bytem Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho roku.

RM na základě návrhu pana M. R. rozhodla
poskytnout finanční dar SDH Velké Hamry ve výši
9.500,- Kč na realizaci letního tábora.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní V. J. o pronájem
části pozemku p.č. 432 (13,5 m2) a části pozemku
p.č. 437/1 (4 m2) v k.ú. Bohdalovice za účelem
skladování zahradního nářadí. Nájemné je stanoveno
na 7,00 Kč/m2/rok.
RM ukládá, aby se pozval majitel garáže na Mezivodí
(na okraji zbořené zdi) k dohodnutí termínu vyklizení
této garáže za účelem jejího zbourání.
RM rozhodla uhradit náklady na dopravu na muzikál
Evita, na který pořádá město dne 4.11.2017 zájezd do
Prahy. Výše nákladů na dopravu je ve výši cca 10 tis.
Kč (p. Balatka).
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů V. o pomoc
při řešení dopravní situace na Bohdalovicích na
komunikaci č. 19c. Rada rozhodla umístit rozhledové
zrcadlo proti výjezdu od domu čp. 54.
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem L.
D. od 1.7.2017 na dobu jednoho měsíce, dokud pan
D. nebude pobírat finanční prostředky na úhradu
dlužného nájemného.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní H.,
nájemkyní bytu č. 11 v čp. 512 Velké Hamry ke dni
30.6.2017.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 v čp. 357 o vel.
0+1 slečně K. K., trvale bytem Velké Hamry 608.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2017 na dobu
určitou do 31.12.2017.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J., nájemcem nebytových prostor v čp. 562 Velké
Hamry Dodatkem č. 11 od 1.7.2017 do 31.12.2017.
RM rozhodla nechat bytovým oddělením posoudit
výši nákladů na rekonstrukci bytu č. 4 v čp. 570 Velké
Hamry, z důvodu případného prodeje daného bytu.
RM rozhodla povolit panu J. P., nájemci bytu v čp.
458 Velké Hamry výměnu bytu s paní A. P.,
nájemkyní družstevního bytu v čp. 610.
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RM rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu s panem A.
V., bytem čp. 616 Velké Hamry na pronájem části
p.p.č. 41 v k.ú. Veké Hamry od 1.7.2017 a nájemné je
stanoveno na 4,00 Kč/m2/rok.
RM rozhodla zakoupit nový starostenský řetěz včetně
insignie.
RM rozhodla nepřijmout cenovou nabídku firmy MK
Illumination na venkovní vánoční osvětlení.
RM rozhodla uzavřít dohodu o užívání motorového
vozidla pro zajištění provozu letního tábora
„Borečov“ s provozovatelem tábora SDH Velké
Hamry I, zastoupeným p. Zdeňkem Naučem.

RM rozhodla poskytnout finanční dar TJ Sokol VH I
na úhradu nedoplatku energie v cukrárně ve výši
9.000,- Kč.
RM rozhodla povolit SDH Velké Hamry I úpravy
povrchu na „Sokolské louce“ z důvodu vytvoření
tréninkové plochy. Materiál bude dohodnut dle
cenové nabídky.
RM rozhodla zajistit prostřednictvím TS nejnutnější
opravy uvnitř hřbitovního domku ve Velkých
Hamrech.
RM rozhodla vzhledem k plánovaným opravám
parkoviště vedle MěÚ, prozatím nepokrývat povrch
asfaltovým recyklátem.

Netradiční oslava Dne dětí 2017
Projekt Dětský cirkus - Happy Kids
Základní škola Velké Hamry I se zapojila do školního projektu „Dětský cirkus – Happy Kids" a ve dnech 28. 5.
- 3. 6. 2017 uspořádala netradiční oslavu Mezinárodního dne dětí.
Žákům se zapojením do projektu naskytla příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži vystupovat v cirkuse. Za
pomocí školy, rodičů a dobrovolníků vyrostlo na louce u Starých Lázní šapitó, ve kterém žáci pod vedením
profesionálních artistů týmu Happy Kids trénovali. Žáci všech věkových kategorií si pod vedením artistů
vyzkoušeli celou řadu artistických disciplín. Vše, co natrénovali, pak předvedli ve dvou závěrečných
vystoupeních pro veřejnost v sobotu 3. června od 10.00 a od 14.00 hod právě u příležitosti Mezinárodního dne
dětí. A bylo se na co dívat, diváci viděli vystoupení malých fakírů, akrobatů, žonglérů, artistů, provazochodců,
klaunů i černé divadlo. Děti v krásných kostýmech předvedly opravdový cirkusový program a toto úžasné
vystoupení diváci ocenili zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem.
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Poděkování tak patří všem, kteří se na projektu podíleli, a to hlavně dětem, pedagogům, rodičům,
dobrovolníkům, sponzorům a profesionálům týmu Happy Kids, za nevšední zážitek a krásnou podívanou.
Všichni zúčastnění si tak zaslouží velkou jedničku.
Text: Lej; foto. internet http://www.zsvhamry.cz
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ZŠ Velké Hamry II
Uplynulý školní rok v mateřince na Hamrskách byl barevný jako korálky, které rádi navlékáme … Každý měsíc
měl jinou barvu a zaměření na utváření a upevňování lidských hodnot (kamarádství, vzájemná pomoc,
ohleduplnost, spolupráce starších s mladšími, obdarování, empatie, představivost, tvořivý přístup, solidarita,
sebeovládání, zodpovědnost...). Poznámka: duben je žlutý korálek.

Bílý den

Červený den

Duhový den

Žlutý den
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Zelený den

Fialový den

Hnědý den
Modrý den

Oranžový den
Růžový den
ZŠ Hamrska
Text, foto: EM.
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Hamrovští houbaři

Není kovář jako kovář…
Oba jsou „lhotečtí“, nalezené ve stejný den, 1.6.2017. V odborné literatuře jsem se dočetl, že ten nalevo je
Hřib kovář žlutý - Boletus luridiformis var. junquilleus,
nebo to může být
Hřib kovář odbarvený - Boletus luridiformis var. discolor

Kromě barvy mají všechny vlastnosti stejné, jako známý hřib kovář (modrák) a oba jsou vzácné. V naší lokalitě
jsem tento druh fotil podruhé za svoji „fotohoubařskou“ éru.
Petr Hampl
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Druhá naučná vycházka Hamrovských houbařů, sobota, 24. června 2017

Přes dlouhodobě trvající „období sucha“, sužujícím nejen vodohospodáře, se houbařům ve Vel. Hamrech
tradičně zadařilo. Nádherné exempláře hřibovitých, lupenatých i jiných méně známých hub vč. „klackomycetů“
zaplnily stůl před mysliveckou chatou v Bohdalovicích. Právě tak překvapila i účast téměř třiceti zájemců
nejenom místních (cíleně přijeli přátelé z Trutnova a dalších vzdálenějších lokalit). Fundovaní mykologové
postupně prezentovali na šest desítek druhů jedlých, jedovatých, ale i léčivých hub. Podívejte se na malou
ukázku z bohaté fotodokumentace…

Určování a registrace nalezených hub.

Sluníčko nám přeje.

Přátelé houbaři z Trutnova
Text a foto: P.Hampl
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ČINNOST HOUBAŘŮ VELKÉ HAMRY ve zbytku roku 2017:
ČERVENEC SO - 29. Vycházka 3
SRPENEC SO - 26. Vycházka 4
ZÁŘÍ SO - 30. XX. VÝSTAVA HUB
ŘÍJEN SO - 28. Vycházka 5
LISTOPAD PÁ - 24. Promítání 3
PROSINEC SO–02. PO DVACÁTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“
VÝBOR HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY.

Klíšťata nesnáší vůni esenciálních olejů

Klíště žije v travnatých porostech smíšených lesů, vyskytuje se na loukách, v zahradách i městských parcích,
takže přinést si ho můžete prakticky z každé procházky. Proti klíšťatům je nutné se bránit a prevence je zde
opravdu na místě.
Bohužel repelenty, které se dají koupit v obchodech, už nejsou natolik účinné a klíšťata proti nim začínají být
čím dál odolnější. Mnoha lidem je stříkání chemických látek po těle nepříjemné. Kromě toho by chtěli najít
alternativu, která by namísto syntetických látek obsahovala výhradně přírodní látky. Takové repelenty by
neškodily ani našemu zdraví, ani životnímu prostředí.
Mladí vědci prozkoumali 13 éterických olejů a dva konkrétní druhy klíšťat - Dermacentor a Haemaphysalis.
Zjistili, že přírodní silice jako fenykl, muškátový ořech či anýz mají až čtyřikrát vyšší repelentní účinek než
samotné repelenty proti rodu Dermacentor. Fenykl a muškátový ořech měly třikrát vyšší repelentní účinek Proti
rodu Haemaphysalis se nejvíce osvědčil muškátový ořech, ale i silice ze zázvoru a bergamotu.
Co ještě pomáhá?
Jde o to, že vůně některých esenciálních olejů je pro klíšťata velmi nepříjemná. Klíšťata mají velmi dobře
vyvinuté čichové vnímání a některá aroma pro ně mohou být až toxická. Předtím, než půjdete do přírody, si
dejte do dlaní malé množství esenciálního oleje, rozetřete ho po povrchu válečku, kterým se odstraňují
nečistoty z oblečení a můžete jím přetřít okraje nohavic, rukávů a dekoltu. Z klasických esenciálních olejů
dobře odpuzují klíšťata zejména eukalyptový, mátový i levandulový olej, které klíšťata nemohou ani vystát.
Účinný je i citrónový esenciální olej a olej vyrobený z citrónové trávy.
Éterické oleje jsou tak dobrou alternativou k chemickým repelentům.
Zdroj: Internet. Bez komentáře – P. Hampl.
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SDH Velké Hamry
Hasičské soutěže ve Velkých Hamrech
Dva jarní víkendy patřily na skvěle připraveném fotbalovém stadionu hasičům všech věkových
kategorií.
Květnové soutěže odstartovaliy v sobotu 13 ve 14:00 hod družstva žen, čímž byl zahájen druhý ročník
Hamrovského poháru zařazeného do seriálu dvanácti soutěží Jizerské ligy.
Soutěže se zúčastnilo 12 družstev žen a 29 družstev mužů a vítězný pohár zvedly nad hlavu ženy
z Benešova u Semil a muži z Jinolic.

Nestačila ještě ani vychladnout udírna a naši členové se již pustili do měření a lajnování drah pro nedělní
Hamrovskou štafetu mladých hasičů. Ráno jsme si museli přivstat, na dráhy rozmístit překážky a po
slavnostním nástupu v 8:30 hod vypustit na hamrovský ovál první mládežnické družstvo. Pátého ročníku
Hamrovské štafety se zúčastnilo 14 družstev mladších a 8 družstev starších žáků. V kategorii starších si zlato
vybojovalo družstvo z Těpeř, v mladších se vítězem stalo družstvo ze Smržovky. Ale nesmím zapomenout na
stříbrné stupně vítězů, na které vystoupali domácí, což je také za těch pět ročníků první pódiové umístění. Asi
největším vítězem Hamrovské štafety se stal Honza Šlechta se svojí kuličkovou zmrzlinou ICE´N´GO!, kterou
od něho dostal každý mladý hasič.
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Na druhý červnový víkend jsme připravili 22. ročník Poháru města, letos již potřetí jako noční útok,
který byl opět zařazen do 11 soutěží podniku FNC. Tady se soutěžilo ve třech kategoriích, kde je kromě mužů a
žen ještě speciální kategorie PS 12, která se běhá s jednotnou stříkačkou, a vítězem se stalo družstvo ze
Škodějova. Mezi muži si prvenství a rekord trati časem 15,19 vybojovali borci z Krásné Vsi. V kategorii žen si
vedla nejlépe děvčata ze Zlaté Olešnice. Do soutěže se celkem zapojilo 43 družstev.
Žádná ze soutěží se neobešla bez podpory města Velké Hamry a pochopení fotbalistů. Dětskou a noční
soutěž finančně podpořil Liberecký kraj z fondu na podporu požární ochrany.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří naše soutěže podpořili ať již finančně, či věcným
darem pro nejlepší družstva:
Penzion Berany p. Marcis Roman, Feel elektro p. Tomáš Feix, TFH Architektonicko realizační společnost, SIZ
s.r.o. p. Luboš Kouble, Autobusová doprava Pavel Balatka, Sběrna surovin, p. Pavel Sochor, Pivovar Svijany,
Domácí potřeby, p. Jiří Patrman, PROBO Nový Bor, Pivovar Rohozec, Řeznictví u Tomášů, TF net, Auto
centrum Tůma, Bálovka Tanvald, Putzteufelcz, s. r. o., úklidový servis, Malina safety s.r.o., SATO Tanvald,
Reality RE/MAX, Tulipa Praha, p. Aleš Vít, ICE´N´GO! zmrzlina bez chemie, Detoa Albrechtice, Generali
pojišťovna, ABB, Hračky, sport p. Zdeněk Vedral.
Za místní hasiče, Zdeněk Nauč, starosta sboru.

Foto: hasiči Velké Hamry Jan Šefr a Zdeněk Nauč
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Knihovna Velké Hamry
Pasování prvňáčků na čtenáře
Již tradičně u nás proběhlo dne 18.5. 2017 další Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasováno bylo celkem 33 dětí.
29 dětí ze Základní školy Velké Hamry a 4 děti ze Základní školy na Hamrskách. Pro děti byl připraven
zábavný program v podání pana Marka Šolmese Srazila a myslím, že se dětem líbil. Po té už přišlo na ono
pasování. Každé z dětí obdrželo šerpu, knížku a nechyběla ani nějaká ta sladkost. Na své děti se přišli podívat i
rodiče a doufám, že i jim se Pasování líbilo.
Příští rok se opět budu těšit na další nové prvňáčky.

S pozdravem a přáním hezkého dne
knihovnice
Stránka 22

Markéta Budinová
www.velke-hamry.cz

3/ 2017

Hamrovské listy

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat firmě HABEST z Velkých Hamrů a Zásady, jmenovitě panu Pavlovi Habovi a panu
Michalovi Benešovskému, za skvěle odvedenou práci při rekonstrukci střechy, kterou provedli v rekordním
čase a 100% kvalitě.
Rodina Rychtárechova Velké Hamry 227

Společenská kronika

Jubilanti

V měsíci červnu oslavili životní jubileum:
Alžběta Hrabčáková, Jaroslav Doren, Jana Martínková, Zdeňka Patrmanová, Marie
Hozdová, Alenka Patrmanová, Věra Balatková, Ladislav Kronus.

V měsíci červenci oslaví životní jubileum:
Josef Patrman, Julie Končířová, Richard Malý, Mária Schovánková, Emílie Štěpánková, Marta Janatová,
Anežka Nekvapilová, Marie Zmrzlá.

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum:
Eliška Šefrová, Dagmar Černá, Marie Skřebská, Zdeněk Dohelský, Alena Šináglová, Adolf Tomeš, Josef
Oleníček, Jaroslav Žák, Ludmila Vedralová, Vlasta Langhamrová, Ladislav Kolařík, Jan Lysý, Miriam
Honcová, Drahomíra Hofmanová, Libuše Polmanová, Marie Ducháčková.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Vítání občánků
Dne 16. června 2017 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech vítání nových občánků Velkých Hamrů
do života. Přivítáni byli: Theodor Sčensný, Daniel Kafka, Lukáš Soukup, Jakub Tomáš, Vojtěch Link, Thea
Hýsková, Ema Saganová.

Nové občánky přivítali děti z Mateřské školky Velké Hamry

Theodor Sčensný

Daniel Kafka
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Vojtěch Link

Jakub Tomáš

Ema Saganová

Foto: M. Zmrzlá
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Napsali nám
Tradiční výletování
Tentokrát jsme 6.5.2017 s Gymnáziem Tanvald zamířili k Brnu. Přesný p.Balatka odjížděl z parkoviště
v Tanvaldě opravdu v 7 hodin podle domluvy. Po „ posbírání“všech účastníků od Smržovky až po Turnov jsme
ujížděli na Moravu.
Naše cesta vedla nejprve na Slavkov. Ano, na místa slavné Bitvy u Slavkova, což je ve skutečnosti několik
kilometrů od města. Kromě
dálnice. která přetíná bitevní pole,
je krajina stejná jako v roce 1805, a
to 2.12. u obce Prace. Architekt
Josef Fanta navrhl a v letech 191012 vystavěl secesní památník na
Prateckém kopci- Mohylu míru.
Příchod I. sv. války oddálil
otevření až do r. 1923. Stavba
s kaplí uvnitř je 26 m vysoký
monument se čtyřmi ženskými
sochami, které symbolizují Francii,
Rakousko, Rusko a Moravu.

Mohyla míru

Kopec Santon nad obcí Tvarožná
byl svědkem krutých bojů,
vítězství Napoleona, ale také
utrpení desítek tisíc vojáků, kteří
zůstali v místech bity a nikdy se ke
svým rodinám nevrátili. Ti, co
přežili, byli sice Napoleonem
prohlášeni „hrdiny pro všechny
časy“, ale mámě, dětem ani
čekající dívce nikdo jejich drahého nevrátil!! Válka je krutá
v každé době a přece se lidé nepoučí!
Odpoledne jsme trávili na krásném hradě Buchtově. Byl
založen v I. polovině 13. století, snad králem Přemyslem
Otakarem I. Původní stavba byla románsko-gotická a
sloužila jako strategický bod a středisko se soudní pravomocí
a loveckým právem. 19. století přineslo i prvky renesance a
baroka.
Zajímavá je pověst o „Lípě neviny“, spadající až do r. 1581.
Podle ní byl v tomto roce odsouzen za pytláctví k trestu smrti
poddaný Jan Vlček. Před soudem tvrdil, že je nevinný a
požádal o důkaz neviny vysazením lípy kořeny vzhůru, Soud
souhlasil a lípa opravdu do roka vzrostla a její koruna podnes
připomíná svým tvarem kořeny. Myslíte, že by dnes byly
lipové aleje a nebo pusté pláně?
Hrad Buchlov je bezvadně udržovaný a v podhradí má
hotelový komplex, který návštěvníkům slouží po celý rok.

Buchlov
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7.5. Po odpočinkové noci v hotelu Buchlov jsme odjeli do Strážnice. Středisko lidové kultury Moravy i
moravských vín je velice známé, takže návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy bylo historickou
procházkou životem obyvatel tohoto kraje. Zemědělské nářadí i „ pomocníci „ v domácnosti byly podobné
těm, které známe i z našich stodol a chalup. Slečna průvodkyně dokonce i tkala jemné lněné plátno!
Po nevydařeném obědě u skanzenu, kde “jídlo bylo sice teplé“, ale doba dlouhá a obsluha nevlídná, jsme
odešli na Baťův kanál.
Myšlenka regulace řeky Moravy se zrodila v roce 1927 a Tomáš Baťa se stal hnacím motorem, bohužel v r.
1932 tragicky zahynul a jeho myšlenku začal uskutečňovat Jan Antonín Baťa v letech 1934-38. Kanál sloužil
k přepravě lignitu /levné uhlí/ z dolu v Ratiškovicích do továren v Otrokovicích a posloužil i jako meliorační
systém v okolí řeky Moravy.

Parník Amos

Plavební trasa je dnes dlouhá 52 km, má 13 plavebních komor a doprava ze Strážnice je možná i do slovenské
Skalice. Plán je pokračovat do Hodonína a Kroměříže. Ale i snaha spojit kanál s koridorem Dunaj-Odra- Labe,
což je ovšem zatím vzdálený sen! Jízda krásným parníkem s milou paní kapitánkou byla zakončena zpěvem
cestujících Čechů ze severu. Denní program byl zakončen návštěvou vinných sklepů v Petrově-Plžích. 80
sklepů skrývá poklady moravských vín a ochutnávka Rulandského šedého i růžové Frankovky byla hodnocena
velice kladně, snad jen klobásky a sýry měly absenci!!
8.5. byl poslední den výletu, a ten patřil městu Slavkov. Nejprve jsme navštívili krásný zámek. První zmínka o
městě je z r, 1237, kdy král Václav I. potvrdil Řádu německých rytířů údržbu vsi Novosedlic, z nichž Slavkov
vznikl jako Austerlitz. Václav IV. pak městu dal pečeť i znak, nejstarší v naší zemi. Ve 13. stol. rytíři zbudovali
baštu, jejíž zbytek je v základech zámku. V r. 1509 připadlo panství rodu Kouniců na 400 let. Václav Antonín
Kounic /1711-1794/ byl dvorním kancléřem Marie Terezie / letos si připomínáme 300 let od jejího narození/ a
hrabě Václav Robert Kounic byl švagrem Antonína Dvořáka.
Výborně udržováný objekt a průvodkyně „ dobře znalá poměrů“ nás provedla interiérem a dva mladí umělci
svým vystoupením z Rusalky vzdali poctu i mistru Dvořákovi. Jak je dobré starat se o minulost, protože
„Národ, který nectí minulost, je problematický v budoucnosti!“
Konečné zastavení bylo ve „Slavkovském pivovaru“, výborné restauraci a s dobrým kulinářským zážitkem
jsme spokojeně mohli jet domů, pod naše krásné Jizerské hory i s nákupem tradičních Hořických trubiček.
Dík patří organizátorům z Gymnázia v Tanvaldě , průvodcům z Brna, ale hlavně panu Balatkovi, “ kdo umí, ten
umí“!!
Pěkné výletování i vám přeje Eva Hoffmanová
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Inzerce, Reklama
DETOA Albrechtice s.r.o. hledá pracovníka na pozici obchodního referenta. Požadujeme minimálně
středoškolské vzdělání, samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování,
dobrou znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ nebo NJ), řidičský průkaz a ochotu cestovat, chuť učit se
novým věcem. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém kolektivu ve stabilní 100% české společnosti s
více jak 100letou tradicí.
Pracovní doba: 7:00 – 15:30.
Pracovní náplň:
- administrativa spojená s péčí o zákazníky
- aktivní podpora prodeje v ČR i zahraničí
Více informací a upřesnění pracovní náplně Vám rádi poskytneme při osobním pohovoru.
Kontakt: Jitka Drábková, tel. 483 356 310, 721 660 522, jitka.drabkova@detoa.cz

Domov důchodců Velké Hamry
přijme po dobu dlouhodobé nemoci
Pracovníka v sociálních službách – přímá
obslužná péče. Možnost přijetí i bez kurzu.
Další informace na čísle 483 368 711 nebo
osobně v DD Velké Hamry od 6.00 -14.30 hod.

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 09. 2017
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