ZÁPIS č. 20
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 16. 12. 2021 od 19.00 hodin
v Kunkovicích „U Sikstů“
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM
Host: Mgr. Markéta Kotěšovcová, ředitelka ZŠ a MŠ Čachrov
Zapisovatel: Lenka Hřebcová
Ověřovatelé zápisu: M. Kříž, K. Randák
Program:
1.
Zahájení
2.
Zpráva starosty o činnosti úřadu
3.
Výběr dodavatele lisovací nástavby na svoz odpadů
4.
Výběr dodavatele sekacího traktoru a zametacího kartáče
5.
Žádost o poskytnutí dotace na sociální služby na rok 2022
6.
Žádost o poskytnutí příspěvku na provozování pojízdné prodejny v roce 2021
7.
Žádost o poskytnutí příspěvku na provozování prodejny v Čachrově
8.
Návrh rozpočtu městyse Čachrov na rok 2022
9.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na roky 2023 – 2026
10. Prodej částí pozemků p.č. 489/1 a 714/1 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova – cena,
nabyvatel
11. Záměr prodeje pozemku p.č. 145/26 v k.ú. Bradné
12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1387/1 v k.ú. Javorná na Šumavě
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-0017862, Onen Svět KT, parc. č. 51/7 – NN
14. Rozpočtové opatření č. 6/2021
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
ad 1) Starosta městyse J. Bejvl zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení
schopné. Zapisovatelkou jmenoval paní Lenku Hřebcovou, na ověřovatele zápisu navrhl M.
Kříže a K. Randáka a seznámil přítomné s programem zasedání. Program a ověřovatelé
navrženo schválit.
Schváleno 9 hlasy
ad 2) Starosta seznámil přítomné s činností úřadu od posledního zasedání:
Městys obdržel finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 ve výši
478 978,- Kč.
Byly stanoveny způsobilé výdaje na akce „Čachrov – podpora cykloinfrastruktury“ ve výši
3 529 411,26 Kč, z toho dotace 85 % činí 2 999 999,99 Kč a „Čachrov – podpora
infrastruktury“ ve výši 2 352 941,18 Kč, z toho dotace 85 % činí 2 000 000,- Kč.
Byly v pořádku vyúčtovány dotace pro Římskokatolickou farnost Čachrov a Klub českých
turistů Klatovy.
Byl pořízen kontejner na textil, umístěn je v Čachrově.
Byla podána žádost o dotaci na úpravu stávající příjezdové komunikace na Hamrlíkův dvůr.
Bylo zpracováno hydrogeologické posouzení staré skládky v Čachrově – Puksejnech.
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Žádost občanů Březí byla předána Policii ČR, ŘSD ČR a SÚS Plzeň, do dnešního dne
odpověděla pouze Policie ČR.
Ukládání volných finančních prostředků na opakovaný termínovaný vklad s úrokem 1,90 %.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
ad 3) Výběr dodavatele lisovací nástavby na svoz odpadů – byly osloveny 4 společnosti, došly
3 nabídky, z nichž nejlevnější je od firmy KOBIT, spol. s r.o. za cenu 1 202 600,- Kč bez DPH,
starosta navrhuje schválit tuto nabídku.
Schváleno 9 hlasy
ad 4) Výběr dodavatele sekacího traktoru – kvůli blízkosti servisu osloveny firmy z Klatov,
firma AGROWEST nabídla stroje ISEKI a KUBOTA, které jsou levnější, ale nejsou s pohonem
4 x 4, firma ARBO nabídla stroj ETESIA. Starosta s pracovníkem panem Tomanem objeli obce,
které mají tyto stroje a nejlepší se jim zdá stroj ETESIA BUFFALO 124 4 x 4, proto starosta
navrhuje pořízení tohoto stroje od společnosti ARBO, spol. s r.o. Klatovy za cenu 553 000,- Kč
bez DPH.
Schváleno 9 hlasy
Dále vznikla potřeba koupit zametací kartáč za traktor na úklid komunikací po zimě, starosta
navrhuje schválit koupi stroje Agrometall KM-T 1 850 UH za cenu 66 000,- Kč bez DPH
s výbavou v ceně 21 200,- Kč bez DPH rovněž od firmy ARBO, spol. s r.o. Klatovy.
Schváleno 9 hlasy
ad 5) Žádost o poskytnutí příspěvku na poskytování sociálních služeb od Oblastní charity
Sušice na rok 2022 ve výši 50 000,- Kč, byl schválen i v minulých letech, proto starosta
navrhuje schválit.
Schváleno 9 hlasy
Zároveň starosta navrhuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Oblastní charitou Sušice
na částku 50 000,- Kč a pověření starosty k podpisu této smlouvy.
Schváleno 9 hlasy
ad 6) Žádost o poskytnutí příspěvku na provozování pojízdné prodejny v roce 2021 – po krátké
diskuzi starosta navrhuje odložit poskytnutí příspěvku do vyjasnění četnosti návštěv městyse a
dalších informací.
Schváleno 9 hlasy
ad 7) Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v Čachrově v roce 2021 provozovatele
pana Van Dan Tong, v žádosti rozepsány jednotlivé měsíční náklady, po krátké diskuzi starosta
navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 3 měsíčních nájmů (8 000,- Kč), tedy 24 000,- Kč
formou daru.
Schváleno 9 hlasy
ad 8) Návrh rozpočtu městyse na rok 2022 přednesl starosta, poté navrhuje schválit rozpočet
s navýšením výdajů 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.
Schváleno 9 hlasy
ad 9) Návrh schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2026 dle přílohy.
Schváleno 9 hlasy
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ad 10) Prodej částí pozemků p.č. 489/1 a 714/1 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova – záměr řádně
vyvěšen, nikdo kromě žadatele pana Čiháka neprojevil zájem, proto starosta navrhuje schválit
prodej jemu za cenu 150,- Kč/m2.
Schváleno 9 hlasy
ad 11) Záměr prodeje pozemku p.č. 145/26 v k.ú. Bradné – žadatelka paní Hrubá chce na svých
pozemcích vybudovat 2 tůně, které by částečně zasahovaly i do tohoto pozemku, proto žádá o
koupi. Starosta navrhuje schválit.
Schváleno 9 hlasy
ad 12) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1387/1 v k.ú. Javorná na Šumavě – žadatel pan Čech,
jedná se o část pozemku přímo navazující na jeho nemovitost a má na něm umístěny schody do
nemovitosti.
Starosta navrhuje schválit.
Schváleno 9 hlasy
ad 13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-0017862, Onen Svět KT, parc. č. 51/7 – NN. Již dvakrát byla schválena, nicméně došlo
k drobným úpravám technického řešení, proto je potřeba schválit znovu, starosta navrhuje
schválit.
Schváleno 9 hlasy
ad 14) Rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přílohy, navrženo schválit.
Schváleno 8 hlasy
ad 15) Různé – v různém tentokrát není žádný bod.
ad 15) Diskuze:
J. Kocurová – není spokojená se službami společnosti Pošumavská odpadová a navrhuje návrat
ke společnosti Rumpold-P – starosta prověří možnosti.
J. Kynčl – důvod pořízení kontejneru na textil a zda městys neuvažuje o pořízení kontejneru na
hliník – od roku 2023 budou kontejnery na textil povinné, proto městys pořídil již teď a možnost
třídění hliníku starosta prověří.
J. Kynčl – požaduje audit pozemků, zjistit které pozemky městyse někdo užívá a nabídnout mu
je k prodeji, byl by větší výběr daně z nemovitosti – průběžně se na něm bude pracovat.
JUDr. Puchta – kdo vybírá místo pro konání zasedání zastupitelstva, proč není ve škole –
odpovídá Mgr. Kotěšovcová, třídy ani tělocvična nepřipadají v úvahu, jídelna by byla na hraně
z hygienických důvodů.
J. Kynčl – navrhuje předělat topení ve škole na dřevo, když městys vlastní lesy – prakticky
nerealizovatelné, velké náklady na rozvody topení a především není místo na umístění kotle a
skladování dřeva.
J. Kocurová – zda bude v roce 2022 realizována výstavba vodovodu Bradné – momentálně
požádáno o stavební povolení, starosta věří, že realizace proběhne.
ad 16) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem přítomným vše nejlepší a hodně zdraví do
roku 2022 a ukončil zasedání.
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Zapsala: Lenka Hřebcová.. ..………………………….
Ověřili: M. Kříž……….. ……...………………………
K. Randák……..…….………………………..
Starosta: Josef Bejvl ………………………………….
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