
Č.j.: 101 – 8/2009 
 
U s n e s e n í   ze zasedání Zastupitelstva obce Hrčava, konaného dne 19.12.2009 
 
 

I.  Zastupitelstvo schvaluje 
 
- Program jednání 
- Rozpočtové provizorium na rok 2010  
- Úpravu rozpočtu za r. 2009  
- Inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009 
- Vyplacení sociálních dávek podle vypracovaného seznamu ve výši 11.500,- Kč 
- Oslovit do výběrového řízení firmy: Lesostavby Frýdek-Místek, D a.s. Třinec, 

L.Greko s.r.o. Třinec 
- Smlouvu o výpůjčce  - bezplatné zapůjčení majetku Základní škole a mateřské škole 

Písek, příspěvkové organizaci, která provozuje činnost ZŠ a MŠ v Hrčavě jako 
odlehlém pracovišti 

- Předložený zápis finančního výboru o provedené kontrole 
- Vyřazení majetku dle předložené žádosti ředitelky ZŠ Mgr. IvanyRobenkové ze dne 

22.9.2009 – DHM za 60.831,80 Kč  a DDHM ve výši 19 930,- Kč 
- Úhradu vykonaných prací souvisejících s kulturní akcí Mikulášská zabíjačka p. Josefu 

Wawrzaczovi ve výši 4.500,- Kč 
- Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 – p. Zdeňku Chobotovi o 1 rok Dodatkem č. 1 

. 
 
 
II.  Zastupitelstvo nesouhlasí  
 
- S napojením na obecní vodovod novostaveb rodinných domů, které má záměr postavit 

v obci Hrčava pan Najdek z obce Čierne (SR), doporučuje vlastní studnu 
- S navýšením částky na úhradu neinvestičních nákladů na 1 žáka, na 2500,- Kč dle 

dodatku č. 9 z obce Mosty u Jablunkova  
- Zamítá žádost o finanční pomoc Nemocnice Třinec 
 
 
III.  Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
- Protokol Katastrálního úřadu Třinec 
- Vrácení nevyčerpaných prostředků na CzechPOINT  2.847,- Kč 
- Pracovníka na post veřejně prospěšných prací, hrazeného z příspěvku úřadu práce – p. 

Renatu Pyszkovou 
- Zprávu o konané kulturní akci Mikulášská zabíjačka a Mikuláš pro děti 
- Zprávu o činnosti SOJ 
 
 
IV.  Zastupitelstvo ukládá 
 
- Starostovi obce napsat dopis Radě obce Mosty u Jablunkova s doporučením jen 15% 

navýšení úhrady neinvestičních nákladů na 1 žákka oproti minulému roku. 



- starostovi obce připravit smlouvu s p. Romanem Haratykem ohledně zimní údržby 
místních komunikací 

- starostovi obce jednat ve věci získání fin.prostředků na akci „Vybavení veř. 
prostranství pro turisty“ 

- starostovi obce připravit do dalšího zasedání písemné materiály ke snížení měsíčních 
odměn členů zastupitelstva včetně starosty ve výši 10% a snížení zaměstnancům obce 
o 1 hod. (p. Ramšáková a p. Szkanderová) 

 
 
 
 
 

Milan Dragon      Josef Szkandera 
 místostarosta       starosta    


