
I ZÁPIS č.15

ze zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov, konaného dne
8.12.2016 v 19.00 hodin v .Penzionu U Silnice" na Javorné

Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů ZM, 1 člen omluven
Zapisovatel: K. Randák
Ověřovatelé zápisu: F. Matějka, D. Šedlbauer

Program:

1. Zahájení
2. Projednání nákupu vybavení do školní jídelny
3. Projednání rozpočtu na rok 2017
4. Projednání propachtování p.p.č. 10/4, 333/15 a 1408/1

v k.ú. Javorná na Šumavě
5. Projednání záměru směny části p.p.č. 1344 a 1345 v k.ú.

Javomá na Šumavě
6. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 72/1 v k.ú. Březí u

Čachrova
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr

ad 1) Starostka zaháj ila zasedání, seznámila přítomné
s programem, zapisovatelem a ověřovateli zápisu, schváleno 6
hlasy (ZM Ing. V. Zahrádka se dostavil až v průběhu
projednávání bodu č. 2).
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ad 2) Projednání nákupu vybavení do školní jídelny - náhrada
za zastaralé zařízení (trouba a hnětač), výběr provedli
odpovědní pracovníci, doporučen nákup konvektomatu
(146 659,- Kč) a hnětače (32 659,- Kč), koupě schválena 5
hlasy, 2 se zdrželi.

ad 3) Projednání rozpočtu na rok 2017 - rozpočet byl vyvěšen
15 dní předem, ZM Ing. V. Zahrádka si ověřil počty dětí v ZŠ
a MŠ, OLH V. Rendl vysvětlil výši jednotlivých položek,
týkajících se lesního hospodářství. ZM Ing. V. Zahrádka se
OLH tázal na počet kubíků dřeva, vytěženého v roce 2016,
OLH neuvedl přesné číslo, ale peněžní plnění rozpočtu. ZM B.
Hásnedl požadoval přidat do rozpočtu částku na opravu části
dešťové kanalizace v Čachrově pod plánovaným chodníkem,
neboť se domnívá, že je ve špatném stavu. Starostka má
k dispozici monitoring, ze kterého je patrné, že tato část
kanalizace je v pořádku. ZM Ing. V. Zahrádka měl připomínku
k pasportizaci místních komunikací, požaduje aktualizaci,
rozpočet požaduje rozepsaný na položky, vysvětleno, rozpočet
se schvaluje na paragrafy. Starostka upozornila ZM na riziko
sankcí, pokud městys bude do dalšího kalendářního roku
vstupovat bez schváleného rozpočtu, nebo rozpočtového
provizoria. Rozpočet neby Ischválen, 4 hlasy pro, 1 proti, 2 se
zdrželi.

ad 4) Projednání propachtování p.p.č. 10/4, 333/15 a 1408/1
v k.ú. Javorná na Šumavě, celkem 844 m", žadatelé manželé
Matěkovi, majitelé sousedního pozemku, návrh na
propachtování za 2 000,- jha/rok, tj. 169,- Kč/rok,
propachtování žadatelům schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel.
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ad 5) Projednání směny pozemků v lokalitě Šukačka + cesta
směrem na Kellerwastl za pozemky v majetku L.
Schlosserové, bude provedeno zaměření, ZM souhlasí s tím,
že náklady budou rozděleny mezi žadatelku a městys Čachrov
rovným dílem.

ad 6) Projednání žádosti o prodej p.p.č. 72/1 v k.ú. Březí u
Čachrova (lesní pozemek), žadatelé manželé Brabencovi,
majitelé sousedního pozemku, záměr prodeje neschválen 7
hlasy.

ad 7) Různé:
Starostka přednesla rezignaci A.V ítovcové na funkci
předsedkyně i členky SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti),
funkce byla nabídnuta ZM A. Augustinové, rozmyslí si přijetí
funkce.

Starostka Jana Kocurová oznámila svoji rezignaci na funkci
starostky, nikoliv na členství v zastupitelstvu, a to ze
zdravotních důvodů.

ZM B. Hásnedl oznámil rezignaci na mandát zastupitele.

Vzhledem k tomu, že nebyl do konce schůze navržen jiný
kandidát na funkci starosty, městys Čachrov nemá žádného
zvoleného zástupce.

Dne 15.12.2016
Zapsal: K. Randák :...:...:..l ••..•••••.•

Ověřili: F. Matějka c.?~' './' .
D. Šedlbauer .

Bývalá starostka J. Kocurová ~.~;:: .
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