
Usnesení č. 4/2021 

ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného  

dne 4. 11. 2021 v Javorné v penzionu „U Silnice“  
 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 

 

-       obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

        odpadového hospodářství 

-       obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém 

        odpadového hospodářství 

- vydání změny č. 3 územního plánu městyse Čachrov formou opatření 

obecné povahy 

- aktualizované vybrané úseky komunikací v k.ú. Onen Svět, které budou 

předány na ÚM se žádostí o zařazení do kategorie místních komunikací 

- podání žádostí o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 

Podpora rozvoje regionů, dotačního titulu „Podpora obnovy místních 

komunikací“, která bude zaměřena na obnovu místních komunikací 

v Čachrově – „Onen Svět – osada Hamrlíkův dvůr, úprava stávající 

příjezdové komunikace“ 

-        příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s.r.o. Plzeň na zpracování  

        žádosti o dotaci na tuto akci 

-       prodej pozemků p.č. 10/4, 333/15 a 1408/1 v k.ú. Javorná na Šumavě 

        o celkové výměře 844 m2 manželům Matějkovým za cenu 150,- Kč/m2 

        se zřízením věcného předkupního práva pro Městys  

-       záměr prodeje části pozemku p.č. 336/3 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 

-       navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.  

        na novou výši 2 345 150,- Kč 

-       souhlas s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. 

        byly upsány takto – stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad 

        na novou celkovou výši 1 180 000,- Kč, přistupující noví společníci město 

        Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim a obec Neurazy vloží 

        vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč, 

        konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu  

        společenské smlouvy 

- novou společenskou smlouvy společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. dle 

přiloženého návrhu 

-       rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přiloženého seznamu 

-       poskytnutí daru BABYBOX, z.s. ve výši 1 000,- Kč na pořízení nového  

        Babyboxu v Klatovech 
 

 



Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 

- zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM 

- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

 

 

Zastupitelstvo městyse odložilo: 

 

-       záměr prodeje části pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Javorná na Šumavě 

 

 

Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi: 

 

-       hlasovat na valné hromadě společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.  

        v souladu s předchozími usneseními 
 

 

 

 

 

 

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

           místostarosta                                         starosta                                   


