
Usnesení č. 3/2020 

ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného  

dne 25. 6. 2020 v penzionu „U silnice“ v Javorné 
 

 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 
 

- celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse za rok 2019 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov za rok 2019 

bez výhrad  

- Účetní závěrku a Inventarizační zprávu městyse za rok 2019  

- výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídách ZŠ pro školní rok   

2020/21 

- výjimku z nejvyššího počtu účastníků školní družiny pro školní rok 2020/21 

- zápis do kroniky městyse za rok 2019 

- dodavatele akce „Infrastruktura v městysi Čachrov“ – firmu Silnice Klatovy, 

a.s. za cenu 4 289 616,80 Kč 

- výkon technického dozoru investora na akci „Infrastruktura v městysi 

Čachrov“ – firmu GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice za cenu 60 000,- 

Kč bez DPH 

- zaplacení příspěvku na pořízení změn č. 3 a 4 ÚP ve výši skutečných nákladů 

od žadatelů, kteří o tyto změny požádali. Seznam včetně vyčíslení nákladů 

je přílohou tohoto usnesení 

- záměr směny pozemků p.č. 365/38, 365/45, 384/2, 398/2, 399/4, 399/6, 

415/3, 417/1, 426 a části pozemku p.č. 456/6 – vše v k.ú. Čachrov  

- prodej pozemků p.č. 43/2, 365/4, 463/2 a 479/4 – vše v k.ú. Čachrov o 

celkové výměře 445 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého 

posudku 51 560,- Kč 

- prodej pozemku p.č. 30/7 o výměře 23 m2 a části pozemku p.č. 30/1 o výměře 

132 m2 v k.ú. Javorná na Šumavě Kristýně Bartákové za cenu 150,- Kč/m2  

- pronájem zbylé části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Javorná na Šumavě Jiřímu 

Hercikovi za cenu 262,- Kč/rok 

- pacht pozemků p.č. 66/4, 106/1 a 113 v k.ú. Onen Svět Václavu Denkovi za 

cenu 3 300,- Kč/ha/rok 

- poskytnutí příspěvku ve výši 25 000,- Kč na fungování dětského klubu 

Čachrovníci, který bude použit výhradně na mzdové prostředky 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy s dětským klubem Čachrovníci ve výši 

25 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy 

- přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse ve 

výši 21 900,- Kč z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy“ 

- přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse ve 

výši 270 000,- Kč z dotačního titulu „PSOV PK 2020 – projekty obcí“ 



-       rozpočtové opatření č. 4/2020 

 
 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 

- zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM 
 

 

 

 

…………………………    ………………………….. 
      Ing. Stanislav Kolář            Josef Bejvl                               

           Místostarosta                                         Starosta                                   


