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ZÁPIS č. 24 

 
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 16. 6. 2022 od 19.00 hodin 

v Kunkovicích „U Sikstů“ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM 

Host: PaedDr. Z. Hranáčová 

Zapisovatel: Lenka Hřebcová 

Ověřovatelé zápisu: M. Kříž, J. Brůha 

 

Před samotným zasedáním složila slib zastupitele Miloslava Šedlbauerová, která nastoupila na 

místo Ing. Václava Bejvla, který dne 13. 6. 2022 podal rezignaci na mandát zastupitele.  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty o činnosti úřadu 

3. Závěrečný účet městyse Čachrov za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2021 

4. Účetní závěrka a Inventarizační zpráva městyse za rok 2021 

5. Výběr vykonavatele technického dozoru, autorského dozoru a administrátora dotací na 

stavbu „Úprava vodojemu a vodovod Bradné“ 

6. Zápis do kroniky městyse za rok 2021 

7. Stanovení výše příspěvku za napojení na obecní vodovod v Javorné  

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 11/6 v k. ú. Čachrov    

9. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Letního dětského klubu Čachrovníci  

10. Různé 

11. Diskuse 

12. 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 J. Brůhu 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: 

Byla uzavřena kupní smlouva s manželi Sikstovými na pozemek v Kunkovicích. 

Probíhá ošetření stromů v Javorné, budou ošetřeny i stromy v Čachrově. 

Byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. VB 1/IV-120018047/Javorná KT, parc. č. 360/1 – NN.  

Byla předána nová nástavba na svoz komunálního odpadu a již se používá. 

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

 

ad 3) Závěrečný účet městyse za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 

Čachrov za rok 2021 – občané měli možnost podávat k tomuto připomínky, do dnešního dne 

nepřišla žádná, rovněž nikdo z přítomných nemá připomínku, proto starosta navrhuje schválit 

toto bez výhrad. 

Schváleno 9 hlasy 
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ad 4) Účetní závěrka a Inventarizační zpráva městyse za rok 2021 – rovněž k tomuto bodu 

nebyly žádné připomínky, proto starosta navrhuje schválit, tak jak je předloženo. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 5) Výběr vykonavatele technického dozoru, autorského dozoru a administrátora dotací na 

stavbu „Úprava vodojemu a vodovod Bradné“ – byla vypsána cenová poptávka, ve které byly 

osloveny 3 subjekty.  

J. Kynčl se ptá, zda toto bylo zveřejněno na webových stránkách městyse, starosta odpovídá, 

že nebylo. 

Starosta navrhuje schválit na tuto zakázku nejlevnější nabídku - firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. 

Chudenín za cenu 197 000,- Kč bez DPH. 

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 6) Zápis do kroniky městyse za rok 2021 – text dostali zastupitelé k dispozici. 

K. Randák – zdá se mu, že je v kronice opomíjena Javorná, přestože velikostí katastru má pro 

městys velký přínos, hlavně daňový. 

Dále se ptá, proč se konal lampionový průvod 6. listopadu, zda má souvislost s VŘSR – 

odpověděla M. Šedlbauerová, že se tento datum vztahuje spíše k Halloweenu. 

Navrženo schválit zápis tak, jak je předložen.   

Schváleno 9 hlasy  

 

ad 7) Příspěvek za napojení na obecní vodovod v Javorné – vzhledem k plánované výstavbě 

v Javorné a nedostatečnému množství vody ze současné studny je třeba vybudovat propojení 

vodojemu s bývalou studnou a tím posílit zásobu vody. Náklady na toto propojení jsou 

předběžně spočítány na cca 3 miliony Kč. Výše příspěvku je pak navrhována na 2 000,- Kč za 

každý m3 měsíčního předpokládaného odběru vody v nemovitosti. 

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 8) Záměr prodeje pozemku p.č. 11/6 v k.ú. Čachrov o výměře 240 m2 – jedná se o pozemek 

obklopený pozemky jiných vlastníků, tvořící funkční celek s pozemky bývalého ovčína, městys 

na něj nemá ani přístup po vlastním pozemku, proto starosta navrhuje schválit tento záměr. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 9) Žádost o příspěvek na činnost Letního dětského klubu Čachrovníci na rok 2022 ve výši 

10 000,- Kč, který bude sloužit výhradně na mzdové prostředky, starosta navrhuje schválit tento 

příspěvek.  

Schváleno 9 hlasy 

 

Zároveň starosta navrhuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s dětským klubem 

Čachrovníci na částku 10 000,- Kč a pověření starosty k podpisu této smlouvy. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 10) Různé  

Po odstoupení Ing. V. Bejvla, který byl zároveň předsedou kontrolního výboru, je třeba schválit 

nového předsedu tohoto výboru. Starosta navrhuje schválit M. Šedlbauerovou a stanovit jí 

odměnu ve výši 1 300,- Kč/měsíc a její vyplácení od 16. 6. 2022. 

Schváleno 9 hlasy 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy v pravomoci starosty – zastupitelstvo vzalo na 

vědomí. 
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ad 11) Diskuze: 

J. Kynčl – dotaz na podporu obchodu v Čachrově z důvodu nárůstu cen energií – starosta 

odpovídá, že stále nebyla vypsána druhá dotace, o kterou mohou nájemci obchodu žádat a 

pokud by dotaci nezískali, počítá s podporou městyse, nicméně je nutné podat si písemnou 

žádost tak, jako to učinili v loňském roce. 

Dále se ptá na výši úroku u uložených peněz městyse – v současné době je úrok 4,55 %. 

Dále žádá o posílení hlídek Policie ČR s ohledem na tragickou událost, která se stala o víkendu 

a navrhuje podat stížnost na krajské ředitelství Policie ČR na špatnou činnost Policie a iniciovat 

stavbu zpomalovacích ostrůvků, přechodů pro chodce – starosta bude v tomto jednat. 

Ing. V. Beneš – Policie ČR moc nenadělá, připomíná nehodu z loňského roku u Březí a dle něj 

ani motorkáře chytat nechtějí. 

K. Randák – obec dle něj musí vznést své požadavky a ŘSD a Policie ČR je musí vykonat – 

starosta odpovídá, že už vícekrát písemně požadoval různé úpravy, vždy s negativním 

výsledkem. 

J. Kynčl – navrhuje pozvat televizi a nechat zpracovat reportáž. 

Ing. V. Beneš – je třeba problém pojmenovat a žádat řešení – starosta odpovídá, že úřad napíše 

další žádost o zklidnění dopravy a vyřešení problému s rychle jezdícími motorkáři a 

automobilisty v katastru městyse a dotaz na četnost policejních kontrol.  

A. Hosnedl – řešení problému není tak jednoduché, jak si diskutující představují, před Luby 

byla taktéž požadována uzavřená obec a omezení rychlosti v souvislosti s novou zástavbou a 

toto nebylo umožněno. Pokud bylo starostovi opakovaně napsáno, že omezit rychlost nelze, tak 

by mu diskutující měli věřit a ne ho obviňovat ze lži, každý se ostatně může na odpovědi zajít 

podívat na úřad.  

 

ad 12) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

Zapsala: Lenka Hřebcová.. ..…………………………. 

 

Ověřili: Miroslav Kříž……….. ……...………………. 

 

              Josef Brůha……..……….………………….. 

 

Starosta: Josef Bejvl  ………………………………… 


