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ZÁPIS č. 11 

 
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 7. 5. 2020 od 16.00 hodin 

 na hřišti ZŠ a MŠ Čachrov 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM  

Zapisovatel: Barbora Kalistová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Valeš, M. Kříž  

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty o činnosti úřadu 

3. Výběr dodavatele na akci „Opravy MK v katastru městyse Čachrov“ 

4. Výběr dodavatele na akci „Oprava MK a návsi v Kunkovicích“ 

                5. Výběr zpracovatele PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro výstavbu 

                    RD v lokalitě Č-Z 1 (Brd) v Čachrově  

                6. Zakoupení a výběr dodavatele příkopového ramena 

                7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 

                8. Záměr prodeje pozemků p.č. 43/2, 365/4, 402/2, 402/3, 463/2 a 479/4 a souhlasné  

                    prohlášení k pozemku p.č. 423/2 – vše v k.ú. Čachrov 

                9. Prodej částí pozemků p.č. 175/3 a 175/11 v k.ú. Kunkovice u Čachrova – cena,  

                    nabyvatel  

              10. Záměr pachtu pozemků p.č. 66/4, 106/1 a 113 v k.ú. Onen Svět 

              11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 484 v k.ú. Čachrov 

              12. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

              13. Rozpočtová opatření č. 2 a 3/2020 

              14. Různé 

              15. Diskuse 

              16. Závěr 

                       

                 

                                                                                                                    

ad 1) Starosta městyse J. Bejvl zahájil zasedání a nejprve vysvětlil, proč se zasedání koná na 

hřišti. Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Zapisovatelkou jmenoval slečnu 

Barboru Kalistovou, na ověřovatele zápisu navrhl Ing. V. Valeše a M. Kříže a seznámil 

přítomné s programem zasedání. Program a ověřovatelé schváleni 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s činností úřadu od posledního zasedání: 

 

Činnost úřadu pro veřejnost byla v počátcích nouzového stavu dle nařízení vlády ČR omezena 

na 3 hodiny v pondělí a 3 hodiny ve středu 

Bylo zakoupeno 2 000 ks roušek a byly rozdány 4 ks každému obyvateli s trvalým pobytem, 

cena byla 35,- Kč/ks, tedy 70 000,- Kč vč. DPH 

Probíhá úprava pasportu MK kvůli získání pozemků od ŘSD pod chodníky v Čachrově 

Byla provedena úprava zeleně u autobusové zastávky v Čachrově za cenu 41 699,63 Kč 
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Vzhledem k vývoji na finančním trhu byl zřízen termínovaný vklad u UniCredit Bank na 6 

měsíců s úrokem 0,5 % a vkladem 12 000 000,- Kč 

Byla podána žádost na vybavení JSDHO Čachrov ve výši 100 000,- Kč, možná dotace 50 % 

Městysi byla poskytnuta dotace na zmírnění důsledků kůrovcové kalamity za roky 2017 a 2018 

ve výši 440 610,- Kč 

Městys obdržel Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci 

„Infrastruktura v městysi Čachrov“ ve výši 4 657 623,96 Kč, což je 85 % z celkové částky 

5 479 557,60 Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce 

Proběhla změna druhu pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Kunkovice u Čachrova ze zahrady na jinou 

plochu a p.č. 4/3 v k.ú. Javorná na Šumavě z trvalého travního porostu na jinou plochu 

Dne 16. 5. 2020 se uskuteční svoz objemného a nebezpečného odpadu 

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí 

 

 

ad 3) Výběr dodavatele na akci „Opravy MK v katastru městyse“ – byly osloveny 4 firmy a dne 

19. 3. 2020 proběhlo komisí otevírání obálek s tímto výsledkem:  Silnice Klatovy, a.s. – cena 

851 345,51 Kč bez DPH, Swietelsky stavební s.r.o. – cena 883 859,17 Kč bez DPH, Silnice 

Nepomuk s.r.o. – cena 883 139,27 Kč bez DPH a Silnice Horšovský Týn, a.s. – cena 910 000,- 

Kč bez DPH.  Komise pro otevírání obálek doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy Silnice 

Klatovy, a.s. a starosta navrhuje schválit tuto firmu     

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 4) Výběr dodavatele na akci „Oprava MK a návsi v Kunkovicích“ – byly osloveny 4 firmy 

a dne 19. 3. 2020 proběhlo komisí otevírání obálek s tímto výsledkem:  Silnice Klatovy, a.s. – 

cena 379 896,- Kč bez DPH, Swietelsky stavební s.r.o. – cena 392 644,85 Kč bez DPH, Silnice 

Nepomuk s.r.o. – cena 394 000,- Kč bez DPH a Silnice Horšovský Týn, a.s. – cena 420 000,- 

Kč bez DPH.  Komise pro otevírání obálek doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy Silnice 

Klatovy, a.s. a starosta navrhuje schválit tuto firmu     

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 5) Výběr zpracovatele PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro výstavbu RD 

v lokalitě Č-Z (Brd) v Čachrově – jelikož nebyla starostovi známa žádná firma z bližšího okolí, 

byla poptávka vyvěšena na internetu. Dne 18. 3. 2020 proběhlo komisí otevírání obálek, 

nabídky podaly 2 firmy s tímto výsledkem: S-pro servis, s.r.o. s cenou 287 000,- Kč bez DPH 

a SOLICITE s.r.o. s cenou 493 000,- Kč bez DPH. Komise pro otevírání obálek doporučila jako 

nejvýhodnější nabídku firmy S-pro Servis, s.r.o. Blatná, starosta navrhuje schválit 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 6) Zakoupení a výběr dodavatele příkopového ramene – starosta s p. Narovcem navštívili 

okolní obce, které podobný stroj mají, aby zjistili jejich zkušenosti. Poté byly osloveny 3 firmy 

zabývající se prodejem – Zahrada-dílna-stroje Vochov, ARBO spol. s r.o. Klatovy a 

AGROWEST a.s. Klatovy. Po posouzení jednotlivých nabídek starosta navrhuje schválit 

zakoupení stroje McConnel Power Arm PA4745 od firmy AGROWEST, a.s. Klatovy za cenu 

409 000,- Kč bez DPH 

Schváleno 9 hlasy  

 

ad 7) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským 

krajem na částku 27 610,- Kč. Tato smlouva se schvaluje každoročně, navrženo schválit 

Schváleno 9 hlasy 
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ad 8) Záměr prodeje pozemků p.č. 43/2, 365/4, 402/2, 402/3, 463/2 a 479/4 a souhlasné 

prohlášení k pozemku p.č. 423/2 – vše v k.ú. Čachrov: starosta vysvětlil, že se u prodávaných 

pozemků jedná o pozemky ve vlastnictví městyse tvořící příkop při silnici I/27 a na pozemku 

p.č. 423/2 stojí stavba této silnice. V devadesátých letech byl vydán městysi, ovšem nyní se 

zjistilo, že neoprávněně. Napravit tento stav je možné pouze souhlasným prohlášením (viz. 

příloha). Starosta navrhuje schválit záměr prodeje výše uvedených pozemků a podepsání 

souhlasného prohlášení k pozemku p.č. 423/2 – vše v k.ú. Čachrov  

Schváleno 9 hlasy 

  

ad 9) Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje částí pozemků p.č. 175/3 a 175/11 v k.ú. 

Kunkovice u Čachrova o výměře 82 m2. Starosta navrhuje schválit prodej těchto částí pozemků 

Jiřímu Dudovi za cenu 50,- Kč/m2.  

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 10) Záměr pachtu pozemků p.č. 66/4, 106/1 a 113 v k.ú. Onen Svět – žádost podává pan 

Denk, který pozemky společně s přilehlými pozemky fakticky užívá. K. Randák namítá, že 

okolní pozemky má propachtované paní Ouředníková. Starosta tedy navrhuje schválit záměr 

pachtu s tím, že se do dalšího zasedání toto vyjasní a o pacht se může přihlásit i paní 

Ouředníková, bude-li mít zájem 

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti 

 

ad 11) Záměr prodeje části pozemku p.č. 484 v k.ú. Čachrov – žádost podala PaedDr. 

Hranáčová. Jedná se o pozemek cesty, do které zasahuje pozemek B. Hásnedla. Starosta 

navrhuje skutečné zaměření šířky cesty a poté dále jednat, proto zatím tento záměr prodeje 

odložit 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 12) Poskytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí, z. s. ve výši 5 000,- Kč, starosta navrhuje 

schválit neposkytnutí příspěvku  

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 13) Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy v pravomoci starosty vzalo zastupitelstvo na 

vědomí 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy, navrženo schválit 

Schváleno 9 hlasy 

  

ad 14) Různé 

Žádost p. Finka o vypracování protihlukové vyhlášky, kdy by se mohla sekat tráva nebo řezat 

dříví pouze ve středu a v sobotu. Starosta navrhuje nevypracování takovéto vyhlášky 

Schváleno 9 hlasy 

 

Vzhledem k vývoji na finančních trzích a konci termínovaných vkladů v době trvání 12 měsíců 

u KB a ČSOB starosta navrhuje uložení volných finančních prostředků takto: 10 000 000,- Kč 

na termínovaný vklad u KB se splatností 6 měsíců a 15 000 000,- Kč na termínovaný vklad u 

ČSOB se splatností 6 měsíců. Oba ústavy nabídly úrok 0,2% 

Schváleno 9 hlasy 
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ad 15) Diskuze 

M. Jiříková – jak dlouho bude trvat oprava MK v Javorné a jak dlouhé tím pádem bude dopravní 

omezení – starosta odpověděl, že průjezdná by měla zůstat vždy alespoň z jednoho směru 

J. Kynčl – dotaz na poptávková řízení a zadávání zakázek – poukazuje na cenu, ale i kvalitu a 

životnost díla 

Dále se ptá, co dělá městys proti odtoku povrchové vody z krajiny, je možnost dotací. 

Poukazuje např. na obnovení rybníčku mezi Čachrovem a Kunkovicemi, pořízení nádrží na 

zachycení dešťové vody ze střechy školy. Starosta odpověděl, že se připravuje napojení 

pramene a studny v Bradném na vodovod, aby voda byla využita a neodtékala do potoka. 

Opravu rybníčku slíbil J. Kynčl provést vlastními silami již před 2 lety a dodnes jí neprovedl – 

požaduje po městysi koupi potrubí – stačí se domluvit na úřadě. Zachycování dešťové vody ze 

střechy je dobrý nápad, ale není domyšleno její další využití. 

V. Hosnedl – upozorňuje, že v Javorné má sídlo firmy pán, který se zachycováním vody 

v krajině zabývá a navrhuje spolupráci s ním. Starosta odpověděl, že mu není známo, kdo by to 

mohl být a prosí V. Hosnedla o kontakt na tohoto pána.   

 

ad 16) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání 

 

 

 

 

 

Zapsala: Barbora Kalistová.. ..………………………… 

 

Ověřili: Ing. V. Valeš….. ……...……………………… 

 

              M. Kříž…..……….…………………………... 

 

Starosta Josef Bejvl  …………………………………... 

 


