Čj.: 101 – 3/2010
U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva obce Hrčava, konaného dne 14.6.2010
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Zastupitelstvo obce schvaluje

Program jednání tohoto zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet obce Hrčava za rok 2009, jehož součástí bylo projednání Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava za rok 2009 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Odůvodnění: opatření k odstranění chyby zjištěné při přezkumu hospodaření
bylo učiněno tím, že od 16.11.2009 má obec Hrčava v provozu své www stránky
s elektronickou úřední deskou a od tohoto data zveřejňuje zákonem určené dokumenty
i na této elektronické úřední desce.
1. úpravu rozpočtu obce Hrčava za rok 2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné a stanovilo, že cena zůstává ve výši 4,00 Kč/m3 pro vodné za rok 2010.
Přistoupení obce Hrčava k tvorbě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v oblasti
cestovního ruchu (Jablunkov, Hrčava, Písečná, Bukovec, Písek, Dolní Lomná). IPRÚ
je zpracován pro potřeby následného čerpání dotačních prostředků z ROP
Moravskoslezsko.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Josefa Szkanderu k zastupování obce při
tvorbě a řízení IPRÚ a k následnému schválení nadefinovaného IPRÚ.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Josefa Szkanderu k podpisu memoranda o
přijetí IPRÚ mezi Regionální radou NUTS II Moravskoslezsko a obcí Hrčava.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Hrčava a Sdružením obcí Jablunkovska ze
dne 22.9.2008.
Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2009.
Pronájem obecního hřiště na den konání Cyrilo-Metodějské pouti (5.7.2010) p. Josefu
Wawrzaczovi na základě jeho písemné žádosti, za 4.000,- Kč.
Písemné upozornění pro stánkaře na pouti, aby po skončení prodeje za sebou udělali
pořádek.
Zastupitelstvo stanovilo pro další volební období počet členů zastupitelstva obce
Hrčava: 7 (slovy sedm).
Výměnu jističe elektřiny v ZŠ Hrčava, předpokládaná cena 6.000,- Kč
Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 2 p. Štrbové Terezie na dobu 3 měsíců
Žádost SKI Mosty

Zastupitelstvo obce zamítá
žádost p. Františka Husara jakož i jeho čestné prohlášení ohledně snížení vodného pro
pohostinství „Hospůdka na vyhlídce“. Požaduje dodání dokladu o ukončení nebo
přerušení hostinské činnosti.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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Kontrolu usnesení z minulého zasedání
Písemné podklady týkající se výpočtu ceny pro vodné v obci Hrčava
Protokol o kontrolním zjištění KHS Ostrava
Nedoplatky společnosti Vita-občanské sdružení vůči obci Hrčava
Fakturu za členství v SMO na rok 2010
Sdělení, že p. Jalowiczor zašle obecnímu úřadu konkrétní požadavky, týkající se
opravy plotu.
Spolupráci jablunkovských obcí – historie, současnost, budoucnost.
Zasedání povodňové komise Hrčava.
Výsledky voleb do PS PČR
Tábor dětí na Trojmezí
Zápis z kontroly obecních bytů ze dne 26.4.2010, doporučuje další průběžnou kontrolu
schodiště k obecním bytům.
Plánovanou opravu okapů a svodů a revizi střechy ZŠ

……………………………………..
Milan Dragon
místostarosta

……………………………………
Josef Szkandera
starosta

