
Č.j.: 101 – 7/2009

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva obce Hrčava, konaného dne 18.9.2009

I. Zastupitelstvo obce rozhodlo

- O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora 
rozvoje mikroregionu Jablunkovska v maximální výši 630 000,00 Kč a to za 
podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace.

- O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na částečné dofinancování 
úvazků zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Hrčava, příspěvkové organizace 
ve výši 100 000,00 Kč, přičemž skutečná potřeba je 139 000,00 Kč, rozdíl uhrazen 
z rozpočtu obce.

- Ukončit nájemní smlouvu s p. Vyšlanem Milanem na pozemek „Na Trojmezí“ ,  viz 
Dohoda o ukončení nájmu a za vzniklé škody, které byly prokázány za dobu nájmu na 
pozemcích a lese vyplatit p. Vyšlanovi částku 5.000,00 Kč jako odškodné.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje

- Program jednání
- Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Hrčava a  Sdružením obcí Jablunkovska 

týkající se umístění informační tabule a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Zároveň uděluje souhlas s umístěním informační tabule na pozemku parc.č.1217/22.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, 
uzavřené s a.s. Veolia Transport Morava.

- Uhradit z rozpočtu obce dětem ZŠ a MŠ – odloučené pracoviště Hrčava část 
plaveckého výcviku a to příspěvkem ve výši 150,- Kč na každé dítě MŠ a žáka ZŠ, 
absolvující plavecký výcvik.

- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi Obcí Hrčava a Sdružením obcí Jablunkovska 
uzavřené dne 22.9.2008.

- Zrušit podzimní svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu z důvodu velmi 
vysokých finančních nákladů na jarní svoz.

- na návrh ředitelky ZŠ a MŠ Písek Mgr. Adamové upravit rozpočet školy – 
odloučeného pracoviště Hrčava z původních 277 000,- Kč na 300 000,- Kč.

III. Zastupitelstvo obce odkládá na dobu neurčitou

- Návrh na opravu místní komunikace „U Michalíků – Na Tvardoňce“, z důvodu 
nedostatku finančních prostředků .

IV. Zastupitelstvo obce zamítá

- návrh pana Sikory, vodohospodáře obce, zavést el. energii 220V k obecnímu 
vodojemu pitné vody.



V. Zastupitelstvo bere na vědomí
- písemný materiál „Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových 

předpisů pro vodné a stočné“ za rok 2008, kde kalkulovaná cena činí 5,92 Kč/ m3. 
Prodejní cena pitné vody je 4,- Kč/m3 a tuto cenu zastupitelstvo obce nehodlá 
v nejbližší době upravovat.

VI. Zastupitelstvo obce ukládá

- Všem členům zastupitelstva zúčastnit se brigády na postavení oplocení kolem 
přístřešku „Na Trojmezí“.

- jednotlivým zastupitelům dodat do dalšího řádného zasedání zastupitelstva obce 
návrhy, které firmy oslovit na soutěž pro dílo Rekonstrukce cyklostezky.

- Jednotlivým zastupitelům podat návrhy na investiční akce na rok 2010
- Starostovi obce Josefu Skanderovi jednat se zástupci Komerční banky ve věci získání 

úvěru na pokrytí dofinancování stavebních akcí 2010.
- Starostovi obce Josefu Szkanderovi, aby napsal děkovný dopis p. Karlu Karpeckému, 

který se angažoval v zajištění zhotovení a instalaci nové plakety T.G.Masaryka a 
E.Beneše u budovy čp. 10.

- Bod uspořádání obecní zabíjačky projednat s pořadatelem panem Josefem 
Wawrzaczem a ostatními obsluhujícími (řezníci, manželky zastupitelů apod.).

…………………………………….. …………………………………………
Milan Dragon Josef Szkander
místostarosta obce starosta obce         


