Usnesení č. 5/2021
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného
dne 16. 12. 2021 v Kunkovicích „U Sikstů“
Zastupitelstvo městyse schválilo:
-

-

-

dodavatele lisovací nástavby na svoz a sběr odpadu firmu KOBIT, spol.
s r.o. Jičín za cenu 1 202 600,- Kč bez DPH
dodavatele samochodné sekačky ETESIA BUFFALO 124 – 4 x 4 firmu
ARBO, spol. s r.o. Klatovy za cenu 553 000,- Kč bez DPH
dodavatele zametacího kartáče Agrometall KM-T 1850 UH za cenu 66 000,bez DPH a výbavu za cenu 21 200,- Kč bez PDH od firmy ARBO, spol. s r.o.
Klatovy
poskytnutí příspěvku na poskytování sociálních služeb Oblastní charitě
Sušice na rok 2022 ve výši 50 000,- Kč
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Oblastní charitou Sušice na částku
50 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
poskytnutí daru ve výši 24 000,- Kč na provozování prodejny v Čachrově
na rok 2021 panu Van Dan Tong
rozpočet městyse Čachrov na rok 2022 s navýšením o 50 000,- Kč na § 4359
s příjmy 16 663 400,- Kč a výdaji 42 940 980,- Kč, schodek rozpočtu
ve výši 26 277 580,- Kč bude kryt finančními prostředky minulých let
střednědobý výhled rozpočtu městyse Čachrov na roky 2023 – 2026
prodej částí pozemků p.č. 489/1 a 714/1 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova
o celkové výměře 55 m2 panu Čihákovi za cenu 150,- Kč/m2
záměr prodeje pozemku p.č. 145/26 v k.ú. Bradné
záměr prodeje části pozemku p.č. 1387/1 v k.ú. Javorná na Šumavě
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0017862, Onen Svět KT, parc. č. 51/7 - NN
rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přiloženého seznamu

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
-

zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM

Zastupitelstvo městyse odložilo:
-

poskytnutí finančního příspěvku na provozování pojízdné prodejny v roce
2021 R. Harvalíkovi

…………………………

…………………………..

Ing. Stanislav Kolář
místostarosta

Josef Bejvl
starosta

