
oČ.j.: 101 – 2/2010 
 

Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrčava, konaného dne 14.6.2010 v 17.00 hod. v budově 

Obecního úřadu Hrčava 
 
 
Program  

1. Zahájení 
2. Schválení navrženého programu jednání 
3. Zvolení dvou ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení z minul. zasedání 
5. Schválení závěrečného účtu obce Hrčava za rok 2009 a zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Hrčava za r. 2009 
6. Schválení 1. úpravy rozpočtu obce za r. 2010 
7. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a 

stočné 
8. Protokol o kontrolním zjištění (KHS v Ostravě) 
9. Pověření starosty k jednání a podpisu v IPRU 
10. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Hrčava a SOJ  ze dne 22.9.2008 
11. Závěrečný účet SOJ za r. 2009 
12. Různé 
a) Upomínka VITA 
b) Faktura SMO 
c) Cyrilo-Metodějská pouť 
d) Projednání ústní stížnosti p. Vlad.Jalowiczora 
e) Spolupráce jablunkovských obcí –historie, současnost a budoucnost 
f) Zasedání povodňové komise 
g) Výsledky voleb do PS PČR 
h) Návrh počtu členů zastupitelstva obce Hrčava na další volební období 
i) Nový jistič do ZŠ 
j) Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 3 – Štrbová Terezie 
k) Žádost  p. Františka Husara ohledně odběru vody v Hospůdce na vyhlídce  
l) Tábor na Trojmezí 
m) Zápis z kontroly obecních bytů ze dne 26.4.2010 
n) Střecha  ZŠ v Hrčavě 
o) Žádost – SKI Mosty 
13. Diskuse 
14. Návrh na usnesení 
15. Závěr 
 
 
l) Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Josef Szkandera, který přivítal 
přítomné. Přítomno je 7 členů zastupitelstva ze 7, zasedání je usnášeníschopné. 
 
2) Starosta obce přednesl program jednání. Program byl jednohlasně schválen. 
 
3) Ověřovateli zápisu byli zvoleni Haratyk Roman a Roman Ondřej. 
 
4) Tento bod byl  bez připomínek vzat zastupitelstvem na vědomí. 



 
5) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Hrčava za rok 2009 a Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava za rok 2009. Přezkoumání hospodaření 
obce bylo provedeno Krajským úřadem MSK, odborem kontroly , který zjistil tuto chybu 
a nedostatek: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008 nebyl nejméně 15 dnů přede 
dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Hrčava za rok 2009 a schvaluje závěrečný účet obce Hrčava za rok 2009, vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2009 bez výhrad.  
Odůvodnění: Obec Hrčava dala do provozu www stránky obce s elektronickou úřední 
deskou od 16.11.2009 a od tohoto data jsou zveřejňovány zákonem určené dokumenty  i 
na elektronické úřední desce. 
Schváleno 7 hlasy. 
 
6) Starosta obce předložil zastupitelstvu  ke schválení vypracovanou 1. úpravu rozpočtu 
obce Hrčava za rok 2010, která je přílohou tohoto zápisu.  
Zastupitelstvo l. úpravu rozpočtu schválilo. Schváleno: 7 hlasy 
 
7) Starosta obce seznámil zastupitele s dokumentem „Celkové vyúčtování všech položek 
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné“. Podle vyúčtování za rok 2009 
byly vypočteny náklady na 1 m3 pitné vody , tedy cena pro vodné 4,20 Kč.  
Zastupitelstvo schválilo ponechat cenu za pitnou vodu za rok 2010 v dosavadní výši 4,00 
Kč/m3. Schváleno: 7 hlasy 
 
8) Zastupitelstvo bere na vědomí „Protokol o kontrolním zjištění KHS Ostrava“. 
 
9) Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje přistoupení obce Hrčava k tvorbě 
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v oblasti cestovního ruchu (Jablunkov, 
Hrčava, Písečná, Bukovec, Písek, Dolní Lomná) a pověřuje starostu obce Josefa 
Szkanderu k zastupování obce Hrčava při tvorbě a řízení IPRÚ jakož i podpisu 
memoranda o přijetí IPRÚ mezi Regionální radou NUTS II Moravskoslezsko a obcí 
Hrčava. Zastupitelstvo schválilo návrh výstavby Informačního centra s muzeem lidových 
tradic v rámci IPRÚ. Stavba malé dřevěnice je navržena k výstavbě na pozemku ve 
vlastnictví obce Hrčava na p.č.532, kat. území Hrčava.  
Schváleno 7 hlasy. 
 
10) Zastupitelstvo obce Hrčava schvaluje „Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě“ mezi Obcí 
Hrčava a Sdružením obcí Jablunkovska ze dne 22.9.2008. Schváleno 7 hlasy. 
 
11) Zastupitelstvem obce Hrčava byl schválen závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska 
za rok 2009. Schváleno: 7 hlasy. 
 
12) Různé: 
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí nedoplatky společnosti VITA-občanské sdružení 
vůči obci Hrčava. 
 
b) Zastupitelstvo bere na vědomí fakturu za členství v SMO. 
 
 



 
c) Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost p. Josefa Wawrzacze, provozujícího Chatu 
Studeničné, o nájem obecního hřiště na den konání Cyrilo-Metodějské pouti 5.7.2010. 
Zastupitelstvo nájem hřiště schválilo a stanovilo cenu za nájem 4.000,- Kč. Poplatek za 
nájem veřejného prostranství od stánků vyberou p. Husar Lubomír, předseda finanční 
komise a p. Ramšáková Jiřina, účetní.  Zastupitelstvo schvaluje rozdat při výběru 
stankovného písemné upozornění, aby si stánkaři po skončení prodeje za sebou udělali 
pořádek. 
Schváleno 7 hlasy. 
 
d) Pan Jalowiczor Vladislav zašle na Obecní úřad Hrčava písemnou formou konkrétní 
požadavky, týkající se opravy plotu. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
e) Starosta předložil zastupitelstvu dokument „Spolupráce jablunkovských obcí – historie, 
současnost a budoucnost.“  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
f) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o zasedání povodňové komise obce Hrčava. 
 
g) Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, konaných ve dnech 28. a 29.5.2010. 
 
h) Zastupitelstvo obce Hrčava stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), na další volební období  počet členů zastupitelstva 7. 
Schváleno 7 hlasy. 
 
i)Zastupitelstvo obce svaluje výměnu jističe elektřiny v ZŠ , předběžná cena dle sdělení p. 
Szkandery z ČEZu bude 6 000,- Kč. 

 
j) Nájemní smlouva na byt č. 2 p. Štrbové se prodlužuje na dobu 3 měsíců. .  
Hasování: 4-pro, 0-proti, 3-zdrželo se (J.Szkandera a  M. Dragon - 1 měsíc, L. Husar 1 
rok). 
 
k) Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Františka Husara jakož i čestné prohlášení týkající 
se odběru vody v Hospůdce na vyhlídce jen po omezenou dobu. P. Fr. Husar je povinen 
předložit obecnímu úřadu doklady o ukončení nebo přerušení hostinské činnosti. 
Hlasování: 7-pro, 0-proti, 0-zdrželo se. 
 
l) Tábor dětí na trojmezí – zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
m) Starosta předložil zastupitelstvu zápis z kontroly obecních bytů ze dne 26.4.2010. 
Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje další průběžnou kontrolu schodiště k obecním 
bytům. 
 
n) Starosta seznámil přítomné s plánovanou opravou okapů, svodů a revizí střechy 
Základní školy Hrčava. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
 
 



 
o) Žádost SKI Mosty – tento bod jednohlasně schválen. Schváleno 7 hlasy. 

 
13) V diskusi  zastupitelstvo schválilo zveřejnit na obecních vývěskách žádost o šetření 
s pitnou vodou v letních měsících. 
 
14) Usnesení – viz příloha 
 
15) S poděkováním za účast ukončil zasedání zastupitelstva starosta obce.  
 
 
 
 
V Hrčavě dne 21.6.2010 
 
 
 
Zapsal:    …………………………………………… 

  Josef Szkandera 
  starosta obce Hrčava 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 
 
  ………………………………………        …………………………………… 
   Haratyk Roman    Roman Ondřej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


