ZÁPIS č. 15
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 22. 12. 2020 od 19.00 hodin
v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů ZM
Zapisovatel: Barbora Kalistová
Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Valeš, Ing. S. Kolář

Program:
1.
Zahájení
2.
Návrh rozpočtu městyse Čachrov na rok 2021
3.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Čachrov na roky 2022 a 2023
4.
Pronájem bývalé nocovny v Javorné čp. 24 – cena, nájemce
5.
Pronájem bývalé garáže ČSAD v Javorné čp. 24 – cena, nájemce
6.
Různé
7.
Diskuse
8.
Závěr
ad 1) Starosta městyse J. Bejvl zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení
schopné. Zapisovatelkou jmenoval slečnu Barboru Kalistovou, na ověřovatele zápisu navrhl
Ing. V. Valeše a Ing. S. Koláře a seznámil přítomné s programem zasedání. Program a
ověřovatelé navrženo schválit
Schváleno 7 hlasy
ad 2) Starosta přednesl návrh rozpočtu městyse Čachrov na rok 2021, oproti vyvěšenému
návrhu navrhuje schválit výdaje vyšší o 50 000,- Kč, což je příspěvek Oblastní charitě Sušice,
který byl schválen na minulém zasedání, ale vyplacen bude až v příštím roce
JUDr. Puchta – ptal se na některé jednotlivé položky rozpočtu, co obsahují – starosta vysvětlil
K. Randák – požaduje znovu jednat o komunikaci ze Svinné na Keply, žádá o koupi pozemku
cesty v majetku Obce Hlavňovice – starosta jednal se starostou Hlavňovic, pozemek prodat
nechtějí
Starosta navrhuje schválit rozpočet městyse Čachrov na rok 2021 s navýšením § 4359 o
50 000,- Kč, tedy příjmy ve výši 13 445 000,- Kč, výdaje ve výši 33 295 000,- Kč, schodek
rozpočtu ve výši 19 850 000,- Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let
Schváleno 7 hlasy
ad 3) Starosta přednesl střednědobý výhled rozpočtu městyse Čachrov na roky 2022 a 2023 a
navrhuje ho schválit
Schváleno 7 hlasy
ad 4) Pronájem bývalé nocovny v Javorné čp. 24 – přihlásil se jediný zájemce J. Křen a proto
starosta navrhuje schválit pronájem J. Křenovi za cenu 100,- Kč měsíčně
Schváleno 7 hlasy
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ad 5) Pronájem bývalé garáže ČSAD v Javorné čp. 24 – přihlásili se 4 zájemci, na minulém
zasedání bylo schváleno, že zájemci zašlou svoji nabídku s výší měsíčního nájemného
v uzavřené obálce, které se otevřou přímo na zasedání zastupitelstva. Starosta požádal D.
Šedlbauera a Ing. V. Valeše o otevření obálek v tom pořadí, v jakém byly podány:
1) Nabídka J. Křena, měsíční nájemné 2 500,- Kč
2) Nabídka MUDr. M. Augustina, měsíční nájemné 1 660,- Kč
3) Nabídka Ing. R. Procházky, měsíční nájemné 1 270,- Kč
4) Nabídka P. Thurnvalda, měsíční nájemné 2 100,- Kč
Na základě tohoto otevírání obálek starosta navrhuje pronajmout bývalou garáž ČSAD J.
Křenovi za měsíční nájemné 2 500,- Kč
Schváleno 7 hlasy
Vzhledem k tomu, že J. Křen ve své žádosti uvedl, že bude-li mu pronajata tato garáž, ukončí
nájem vedlejší garáže (bývalá požární zbrojnice), navrhuje starosta schválit záměr pronájmu
této bývalé požární zbrojnice s tím, že zájemci budou opět podávat své nabídky s výší
měsíčního nájemného v uzavřené obálce, které budou znovu otevřeny na dalším zasedání
Schváleno 7 hlasy
ad 6) Různé
V různém tentokrát nebyl žádný příspěvek
ad 7) Diskuze
K. Randák – navrhuje snížení rychlosti u penzionu „U silnice“ nebo označení uzavřené obce –
starosta odpověděl, že o toto již 2 x neúspěšně žádal, v minulosti o toto žádala i bývalá
starostka, rovněž neúspěšně. Nicméně prověří, jaké jsou v současné době možnosti tohoto
omezení
J. Kynčl – zda městys vzhledem k výpadkům v příjmové části rozpočtu z daní neuvažuje o
navýšení koeficientu daně z nemovitosti – starosta odpověděl, že o tomto zastupitelstvo zatím
neuvažovalo
ad 8) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v novém roce a ukončil zasedání

Zapsala: Barbora Kalistová..………………………….
Ověřili: Ing. V. Valeš..... ……...………………………
Ing. S. Kolář..……….………………………..
Starosta Josef Bejvl …………………………………...
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