ZÁPIS č. 1
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 24. 10. 2022 od 19.00 hodin
v Javorné v penzionu „U silnice“
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM, později se dostavil i omluvený D. Šedlbauer
Zapisovatel: Lenka Hřebcová
Ověřovatelé zápisu: J. Brůha, V. Denk
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva městyse
3. Slib členů zastupitelstva
4. Zvolení ověřovatelů zápisu
5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
6. Volba starosty a místostarosty městyse Čachrov
7. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
8. Organizační záležitosti
9. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2022
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Čachrov – Infrastruktura“
11. Diskuse
12. Závěr
ad 1) Dosavadní starosta J. Bejvl zahájil zasedání a omluvil zastupitele D. Šedlbauera, který se
dostaví později.
ad 2) J. Bejvl seznámil přítomné s výsledky voleb a složením zastupitelstva a zvoleným
zastupitelům rozdal osvědčení o zvolení.
ad 3) J. Bejvl přečetl text slibu členů zastupitelstva a poté všichni noví členové tento slib složili
a podepsali.
ad 4) J. Bejvl konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Zapisovatelem jmenoval L.
Hřebcovou a na ověřovatele zápisu navrhl V. Denka a J. Brůhu. Seznámil přítomné
s programem zasedání a navrhl program a ověřovatele schválit.
Schváleno 8 hlasy
ad 5) J. Bejvl navrhuje určení funkce starosty jako uvolněné, funkce místostarosty a ostatních
členů zastupitelstva jako neuvolněné.
Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti
ad 6) Na starostu městyse navrhuje Ing. V. Valeš dosavadního starostu J. Bejvla, jiný návrh
nebyl.
Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel
Starosta poděkoval za projevenou důvěru.
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Na místostarostu městyse navrhl J. Bejvl Ing. Stanislava Koláře. K. Randák navrhl PaedDr. Z.
Hranáčovou. Nejprve je tedy hlasováno o protinávrhu o PaedDr. Z. Hranáčové.
Pro 1 hlas, proti 6 hlasů, 1 hlas se zdržel – nebyla zvolena
Poté se hlasovalo o původním návrhu, tedy Ing. S. Kolářovi.
Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel
ad 7) Na předsedu finančního výboru navrhl starosta Ing. V. Valeše.
Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel
Na předsedu kontrolního výboru starosta navrhl J. Brůhu. K. Randák se domnívá, že doposud
kontrola neprobíhala dobře. JUDr. Puchta si myslí, že by tuto funkci měl zastávat někdo
z jiného volebního uskupení, ale konkrétní návrh nemá, proto starosta nechává hlasovat o J.
Brůhovi.
Schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely
Na členy finančního výboru navrhuje starosta K. Kubáta a PaedDr. Z. Hranáčovou.
Schváleno 6 hlasy, 2 hlasy se zdržely
Na členy kontrolního výboru navrhuje K. Randák Ing. V. Zahrádku a JUDr. M. Puchtu, PaedDr.
Z. Hranáčová navrhuje K. Randáka, ten ale kandidaturu nepřijímá. Starosta podává protinávrh
V. Denka a D. Šedlbauera, o kterém nechá hlasovat.
Schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely
PaedDr. Z. Hranáčová navrhuje zřídit kulturní výbor, kde by byla předsedkyní a navrhuje i
členy do tohoto výboru T. Bastla a J. Nového, kteří s případným zvolením souhlasí. Starosta
navrhuje schválit zřízení tohoto výboru a jeho členy tak, jak je navrženo.
Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel
J. Kynčl se ptá, proč zastupitelstvo nezřídí stavební výbor?
JUDr. M. Puchta by toto také podpořil a vyzývá zastupitele, aby se někdo ujmul funkce
předsedy, protože tu musí vykonávat zastupitel, nikomu se však nechce – nejsou odborníky na
stavebnictví. Nabízí svoji účast v tomto výboru.
K. Randákovi se také nelíbí nová výstavba v Javorné a ptá se, zda je v souladu s územním
plánem. Starosta vysvětluje, že pokud by stavby byly v rozporu s územním plánem, stavební
úřad v Klatovech by je nepovolil.
J. Kynčl sděluje, že je možné podávat na stavby stížnost.
K. Randák opět připomíná požadavek na řešení rychlost projíždějících vozidel na silnici I/27
v blízkosti Javorné.
ad 8)
Návrh na výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva (hrubá mzda):
- místostarosta
10 000,- Kč/měsíc
- člen ZM a zároveň předseda výboru
2 000,- Kč/měsíc
- člen ZM a zároveň člen výboru
1 500,- Kč/měsíc
- člen ZM
1 000,- Kč/měsíc
A vyplácení těchto odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 24. 10. 2022.
Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel
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Návrh na proplácení cestovních příkazů dle platné vyhlášky členům ZM, zaměstnancům
městyse Čachrov a členům SDH Čachrov a Chvalšovice, pokud absolvují školení z pověření
městyse.
Schváleno 8 hlasy.
Návrh na schválení podpisových vzorů v bance – oprávněné osoby: starosta, místostarosta,
účetní a předseda finančního výboru.
Schváleno 8 hlasy.
Určení osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství a stanovení obřadní
místnosti – návrh na osobu starosty J. Bejvla a místnosti v ZŠ a MŠ Čachrov.
Schváleno 8 hlasy.
Návrh na schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 300 000,- Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky městyse, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů. Částka se sčítá za všechna
rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými řádnými zasedáními ZM. Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj za zajištění chodu městyse, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
Starosta je povinen informovat ZM o každém rozpočtovém opatření provedeném v jeho
kompetenci, a to na nejbližším zasedání ZM, následujícím po schválení rozpočtového opatření
starostou, včetně stručného zdůvodnění.
Schváleno 8 hlasy
ad 9) Rozpočtové opatření č. 9/2022 dle přílohy v pravomoci starosty.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Rozpočtové opatření č. 10/2022 dle přílohy, navrženo schválit.
Schváleno 8 hlasy
ad 10) Při realizaci akce „Čachrov – Infrastruktura“ bylo zjištěno, že je podklad komunikací
měkčí, než bylo původně myšleno, rovněž bylo třeba vypořádat se se spodní vodou, která
prosakuje do prostoru komunikace. Z tohoto důvodu je třeba použít silnější vrstvu afaltobetonu,
která by měla zajistit větší trvanlivost nové komunikace. Jedná se o navýšení o 763 620,- Kč
bez DPH, celková nová cena díla by tím pádem byla 6 354 235,23 Kč bez DPH.
PaedDr. Z. Hranáčová se ptá, zda by to neměl zaplatit projektant – na tuto akci nebyl zpracován
projekt na stavební povolení, pouze jednoduchý projekt kvůli žádosti o dotaci, ve kterém se
podloží a spodní vody neřešily.
J. Kynčl – zda má městys na akci stavební dozor – ano, a doporučuje navrhované řešení.
Starosta navrhuje schválit tento dodatek.
Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel
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ad 11) Diskuse:
JUDr. M. Puchta – zda byla schválena kulturní komise nebo výbor? Výbor.
Ve 20,30 hodin se dostavil zastupitel D. Šedlbauer, kterému starosta předal osvědčení a on
složil slib.
PaedDr. Z. Hranáčová navrhuje ohledně zvýšení bezpečnosti v Čachrově místo svislé dopravní
značky „Pozor děti“ namalovat tuto na silnici – starosta projedná s kompetentními orgány.
J. Kynčl – zda má starosta a zastupitelé sjednané pojištění zodpovědnosti.
ad 12) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Lenka Hřebcová ……………………………
Ověřili: V. Denk ………...……………………………
J. Brůha…. ………….………………………
Starosta Josef Bejvl ………………………………….
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