
Usnesení č. 1/2021 

ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného  

dne 17. 6. 2021 v Javorné v „Penzionu U Silnice“  
 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 

 

-       celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse za rok 2020  

        včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov 

        za rok 2020 bez výhrad 

-       Účetní závěrku a Inventarizační zprávu městyse za rok 2020 

- Účetní závěrku a Inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Čachrov za rok 2020  

- rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Čachrov za rok 2020 

ve výši 69 543,84 Kč takto: 1 000,-  Kč do fondu odměn a 68 543,84 Kč 

do rezervního fondu 

- zhotovitele akce „Oprava hřbitovní zdi v Čachrově“ – firmu Stavební práce  

a dozorování Ing. Rostislav Palát za cenu 180 872,- Kč bez DPH 

-       uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní  

        obslužnosti s Plzeňským krajem 

-       dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou S-pro servis s.r.o. Blatná  

-       zpracovatele projektové dokumentace na akci „Čachrov – stavební úpravy  

        na silnici I/27“ – firmu S-pro servis s.r.o. Blatná za cenu 196 000,- Kč bez  

        DPH 

-       obecně závaznou vyhlášku městyse Čachrov č. 1/2021, kterou se mění  

        obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu  

-       ceny nájmů a služeb s nájmem spojených hrobových míst od 1. 7. 2021 

        dle přílohy 

-       uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Železná Ruda o výkonu úkolů 

        městské policie Železná Ruda na území městyse Čachrov 

-       bezúplatný převod pozemků p.č. 456/12, 456/14, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 

        460/8, 460/9, 460/14, 460/17, 460/18, 460/19, 460/21, 460/23 a 460/25 –  

        vše v k.ú. Čachrov, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

        ve věcech majetkových 

- prodej pozemku p.č. 359/4 v k.ú. Svinná na Šumavě o výměře 51 m2 Karlu 

Vopavovi za cenu 150,- Kč/m2 

-       prodej části pozemku p.č. 66/4 v k.ú. Onen Svět o výměře 278 m2 Michaelu 

        Fíkovi za cenu 150,- Kč/m2 

- záměr prodeje pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Čachrov 

- záměr prodeje pozemku p.č. 93/9 a směny a prodeje pozemků p.č. 93/11 a 

93/12 – vše v k.ú. Jesení, náklady na zaměření částečně uhradí městys 

- záměr směny částí pozemků p.č. 468/3 v k.ú. Čachrov a p.č. 326/1 v k.ú. 

Jesení, náklady na zaměření částečně uhradí městys 

-       záměr směny pozemku p.č. 332/10 v k.ú. Javorná na Šumavě 

 



-       záměr bezúplatného užívání (pronájmu) části pozemku p.č. 456/13 v k.ú.  

        Čachrov o rozloze do 1 m2 firmě Zásilkovna s.r.o. 

-       uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

        o umístění stavby č. IV-12-0017862, Onen Svět KT, parc. č. 51/7 – NN  

-       uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

        o umístění stavby „Jesení, novostavba provozovny se služebním bytem 

        na p.č. 93/4 – elektropřípojka NN“ 

-       uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

        o umístění stavby č. IV-12-0018199, Javorná KT, parc. č. 345 – NN  

- poskytnutí příspěvku na fungování dětského klubu Čachrovníci na rok 2021 

ve výši 24 000,- Kč, který bude použit výhradně na mzdové prostředky 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy s dětským klubem Čachrovníci na částku 

24 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy 

- poskytnutí příspěvku na obnovu a údržbu turistických značených tras Klubu 

českých turistů na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem českých turistů na částku 5 000,- 

Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy 

-       rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přiloženého seznamu 

-       revokaci části usnesení č. 6/2020 – zrušení záměru pronájmu garáže 

        (bývalé požární zbrojnice) v Javorné čp. 24 
 

Zastupitelstvo městyse neschválilo: 
 

-       záměr prodeje pozemku p.č. 142/14 v k.ú. Čachrov  

-       poskytnutí příspěvku na provozování pojízdné prodejny panu Harvalíkovi 

-       poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 

-       poskytnutí dotace ve výši 1 651,- Kč na terénní program spolku Ulice 

-       poskytnutí finanční podpory pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun  
 

 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 

- zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM 

- rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přiloženého seznamu 
 

 

 

 

 

 

 

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

           místostarosta                                         starosta                                   


