Usnesení č. 2/2022
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného
dne 7. 4. 2022 v Kunkovicích „U Sikstů“
Zastupitelstvo městyse schválilo:
-

-

-

zhotovitele akce „Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“ firmu
ALFASTAV, spol. s r.o. Sobětice za cenu 2 102 074,- Kč bez DPH
souhlas s realizací projektu a s uzavřením smlouvy a podpisem Dohody o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro akci „Modernizace
vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“ v případě, že bude schválena
žádost o poskytnutí dotace na předmětnou akci předložená do výzvy MAS
Ekoregion Úhlava, z.s. č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Silnice Klatovy, a.s. o navýšení ceny
díla na 952 098,54,- Kč bez DPH
zhotovení oprav účelových komunikací frézovanou drtí od firmy STRABAG
a.s. dle předložené nabídky mimo komunikace 7 a 9 a doplněním sjezdu
na pozemek p.č. 753/1 v k.ú. Javorná na Šumavě
smlouvu o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni služebnosti při zřizování připojení sjezdu k silnici I. třídy s ŘSD ČR
prodej části pozemku p.č. 1387/1 v k.ú. Javorná na Šumavě o výměře 80 m2
S. Čechovi za cenu 150,- Kč/m2
směnu částí pozemků p.č. 336/3, 1433/1 a 1434 v k.ú. Javorná na Šumavě o
celkové výměře 142 m2 s J. Lomickým s doplatkem 20 100,- Kč
směnu části pozemku p.č. 352/1 v k.ú. Javorná na Šumavě o výměře 230 m2
s M. Königem bez doplatku
směnu části pozemku p.č. 333/1 v k.ú. Javorná na Šumavě o výměře 434 m2
s J. a Š. Keslovými s doplatkem 53 400,- Kč
poskytnutí příspěvku na činnost spolku Komunita Čachrov – Spolek na rok
2022 ve výši 12 000,- Kč
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Komunitou Čachrov – Spolek na částku
12 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
zadání zpracování projektu ke společnému povolení stavby včetně
inženýrské činnosti na víceúčelový objekt v Čachrově Ing. M. Venkrbcové
poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč na účet Červeného kříže
určený na pomoc Ukrajině
rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přiloženého seznamu

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
-

zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM
rozpočtové opatření č. 3/2022 dle přiloženého seznamu
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Ing. Stanislav Kolář
místostarosta

Josef Bejvl
starosta

