
Č.j.: 101 -1/2010 
U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrčava, konaného dne 26.2.2010 
 

I.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
- Zprávu o provedení inventarizace majetku obce za rok 2009. 
- Zprávu starosty o snížení úvazků zaměstnancům obecního úřadu o 1 hodinu. 
II.  Zastupitelstvo obce schvaluje 
- Program jednání tohoto zasedání. 
- Opravu položky návrhu rozpočtu  Výdaje – příspěvek na provoz školy Hrčava, navýšení z 250 

tis. Kč na 300 tis. Kč, v příjmech navýšení položky daň z nemovitostí-  z 29 tis. Kč na 59 tis. 
Kč a oprava položky financování, (pol. 8115), 20 tis. Kč. 

- Schvaluje rozpočet obce Hrčava na rok 2010 . 
- Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 v budově OÚ Hrčava nájemci: Adamu a Mariole 

Kozielovým do 28.2.2011 
- Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 2 v budově OÚ Hrčava nájemci Terezii Štrbové do 

31.5.2010 
- Dodatek č. 9 k „Dohodě o podmínkách plnění školní docházky a úhradě neinvestičních 

nákladů s títo spojených pro děti bydlící v jiné obci než je sídlo školy“ uzavřené s obcí Mosty 
u Jablunkova 

- Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě“ – Veolia 
Transport Morava, a.s. 

- Snížení výše odměn zastupitelům obce Hrčava o 10 % s platností od 1.2.2010. 
- Úhradu faktur za členství v SOJ a Spolku pro obnovu venkova v navržené výši 
- Dodatek č. 1 k darovací smlouvě na odběr umělých kameniv z Třineckých železáren 
- Navýšení nájmu za užívání kulturního domu v zimních měsících z původních 1300,- Kč na 

2500,- Kč za celý kulturní dům, selská jizba z původních 700,- Kč na 800,- Kč 
-  Zvýšení poplatku za vodovodní přípojku z původních 4000,- Kč na 15000,- Kč. 
- Zákaz napouštění rodinných bazénů v letních měsících s výjimkou těch, které mají filtraci 

vody. 
III.  Zastupitelstvo odkládá do dalšího zasedání 
- Žádost p. Najdeka z obce Čierne na připojení obecního vodovodu k plánované výstavbě 2 

rodinných domů, která bude projednána za přítomnosti p. Najdeka. 
IV.  Zastupitelstvo neschválilo 
- Návrh smlouvy s firmou DIGIS s.r.o.  – Aktualizace map katastru nemovitostí a zjednodušené 

evidence katastrálního území  Hrčava. 
V. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce  
- Písemně informovat obec Písek o schváleném rozpočtu na školu. 
- Zaslat výsledky projednání žádostí o prodloužení smluv na obecní byty nájemníkům 
- Napsat dopis p. Najdekovi k žádosti o přípojku obecního vodovodu 
- Napsat dopis zástupcům společnosti Veolia Transport Morava k některým spojům.  
- Napsat dopis ing. Štefkovi, zástupci firmy DIGIS ohledně neschválení návrhu smlouvy na 

aktualizaci map katastru nemovitostí a zjednodušené evidence k.ú. Hrčava 
- Provedení kontroly bytů č. 1 a 2 v budově OÚ Hrčava spolu se zastupitelem Martinem 

Bojkem  
- Rozeslat dopisy majitelům domů, kteří neplatí za odběr pitné vody a jejich nemovitosti jsou 

v exekuci, aby urychleně dluhy uhradili do 31.5.2010, jinak bude přípojka vody přerušena a  
nové připojení bude předepsáno ve výši schválené zastupitelstvem na zasedání dne 26.2.2010. 

 
 
 

   ………………………………………                           …………………………………. 
      Milan Dragon         Josef Szkandera 

    místostarosta obce                starosta obce  


