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ZÁPIS č. 25 

 
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 25. 8. 2022 od 19.00 hodin 

v Kunkovicích „U Sikstů“ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM 

Hosté: Mgr. Kotěšovcová, Ing. Mayer, Ing. Vojta 

Zapisovatel: Lenka Hřebcová 

Ověřovatelé zápisu: K. Kubát, D. Šedlbauer 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty o činnosti úřadu 

3. Aktualizace Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Svinná na 

Šumavě 

4. Výběr zhotovitele akce „Čachrov – Infrastruktura“  

5. Výběr zhotovitele akce „Oprava havarijního stavu studny Jesení“ 

6. Žádost o navýšení dotace ZŠ a MŠ Čachrov na rok 2022 

7. Schválení přijetí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje 

8. Prodej pozemku p.č. 11/6 v k.ú. Čachrov – cena, nabyvatel  

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 155/1 v k. ú. Dobřemilice  

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby   

11. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Římskokatolické farnosti Čachrov 

12. Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání spisové služby AthenA 

13. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2022  

14. Různé 

15. Diskuse 

16. 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 K. 

Kubáta a D. Šedlbauera a seznámil přítomné s programem zasedání. Program a ověřovatelé 

navrženo schválit. 

Schváleno 8 hlasy 

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s činností úřadu od posledního zasedání: 

Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s dětským klubem Čachrovníci na částku 10 000.- Kč. 

Proběhlo ošetření stromů v Javorné, Čachrově a ve Chvalšovicích. 

Byla realizována akce „Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“.  

Byly provedeny opravy účelových komunikací frézovanou drtí. 

Začaly práce na akci „Úprava vodojemu a vodovod Bradné“. 

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 se budou konat volby do zastupitelstva městyse.  

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

 

ad 3) Aktualizace Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Svinná na 

Šumavě – úvod přednesl zástupce Státního pozemkového úřadu Ing. Vojta a poté předal slovo 

zástupci zpracovatelské firmy Geopozem CB s.r.o. Ing. Mayerovi, který vysvětlil drobné 

úpravy. 

K. Kubát – jak dlouho bude trvat dokončení – cca do poloviny příštího roku. 
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K. Randák – žádá o zařazení cesty ze Svinné na Keply jako cesty k rekonstrukci – v této fázi 

již nelze změnu zařadit, navíc již dříve bylo schváleno, že tato cesta tam nebude zařazena. 

Nikdo další nemá připomínky, proto starosta navrhuje schválit tento Plán tak, jak je předložen. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 4) Výběr zhotovitele akce „Čachrov – Infrastruktura“ - jedná se o MK Bradné – Chřepice, 

akce je rozdělena na 2 úseky a je na ni slíbena dotace ze SFŽP. Byly osloveny 3 firmy, jako 

nejlevnější předložila nabídku firma Silnice Klatovy, a.s. za cenu 5 590 615,23 Kč bez DPH. 

JUDr. Puchta – zda je vyvěšen technický popis stavby na stránkách městyse – není, je 

k dispozici na úřadě. 

J. Kynčl – proč nebylo osloveno více firem a zda bude stavební dozor – ze zákona stačí oslovit 

3 firmy a stavební dozor bude. 

Starosta navrhuje schválit zhotovitele firmu Silnice Klatovy, a.s. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 5) Výběr zhotovitele „Oprava havarijního stavu studny Jesení“ – byla vypsána cenová 

poptávka, ve které byly osloveny 3 subjekty.  

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

Chudenín za cenu 337 819,- Kč bez DPH. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 6) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Čachrov na rok 2022 o 250 000,- Kč. 

Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Kotěšovcová vysvětluje důvody své žádosti – zdražení el. energie, 

materiálu, služeb, pojištění. Podíl rodičů je v platbách za pracovní sešity, dobrovolně pak 

papírové kapesníky a ručníky, nadstandardní kreslící a papírenské potřeby, rovněž dá někdo 

sponzorský dar (za uplynulý rok to bylo celkem ve výši cca 17 000,- Kč). 

Od nového školního roku uvažuje o zpoplatnění školní družiny (50,- Kč/měs.) a zavedení 

symbolického školkovného (rovněž 50,- Kč/měs.). 

J. Kynčl – znovu připomíná otázku spotřeby el. energie a možnost změny topení, nabízí pomoc 

– starosta pomoc rád uvítá. 

K. Randák – dotaz kolik spádových dětí nechodí k nám do školy, proč jezdí jinam a zda by se 

jim neměly kompenzovat náklady na dojíždění – přesný počet z hlavy nevíme, důvody jsou 

většinou rodinné – rodiče dojíždí za prací a vozí děti s sebou a o kompenzaci se zatím 

neuvažuje. 

Navrženo schválit navýšení částky na provoz o 250 000,- Kč.   

Schváleno 8 hlasy  

 

ad 7) Přijetí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje: 

a) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 450 000,- Kč z dotačního titulu 

„PSOV PK 2022 – projekty obcí“  

Schváleno 8 hlasy 

 

b) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 16 440,- Kč z dotačního titulu 

„2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ 

Schváleno 8 hlasy 

 

c) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 250 000,- Kč z dotačního titulu 

„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ 

Schváleno 8 hlasy 
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ad 8) Prodej pozemku p.č. 11/6 v k.ú. Čachrov o výměře 240 m2 – na minulém zasedání 

schválen záměr, nikdo jiný než žadatel P. Chmelík se ke koupi nepřihlásil, proto starosta 

navrhuje schválit prodej jemu za cenu 150,- Kč/m2. 

JUDr. Puchta – proč se nejde cestou odhadu, pozemek je součástí intravilánu a zámeckého 

parku, jistě by mohla být cena vyšší – vždy když se v minulosti dělal odhad, cena byla podstatně 

nižší, než za kolik městys prodává. 

Navrženo tedy schválit P. Chmelíkovi za cenu 150,- Kč/m2. 

Schváleno 8 hlasy 

 

ad 9) Záměr prodeje části pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Dobřemilice – žadatelem je majitel 

sousedních pozemků MUDr. Havránek. Jedná se o pruh pozemku mezi komunikací a jeho 

pozemkem, dle sdělení obecního pracovníka prodej této části nezpůsobí komplikace při zimní 

údržbě, proto starosta navrhuje schválit záměr. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 

VB 33004/IV-12-0020242/Březí, KT, Čachrov, p.č. 141/3 – NN, starosta navrhuje schválit. 

Schváleno 8 hlasy 

 

ad 11) Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Římskokatolické farnosti Čachrov na rok 2022 

ve výši 60 000,- Kč, starosta navrhuje schválit tento příspěvek.  

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti 

 

Zároveň starosta navrhuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou 

farností Čachrov na částku 60 000,- Kč a pověření starosty k podpisu této smlouvy. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 12) Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická 

spisová služba AthenA, starosta navrhuje schválit. 

Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti 

 

ad 13) Rozpočtové opatření č. 7/2022 dle přílohy v pravomoci starosty. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

 

Rozpočtové opatření č. 8/2022 dle přílohy, navrženo schválit. 

Schváleno 8 hlasy 

 

ad 14) Různé  

Starosta podal informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo bezpečnostní inspekci silnice 

I/27 v úseku Běšiny – Železná Ruda, ze které vzejde, zda je možné udělat nějaké úpravy pro 

větší bezpečnost silničního provozu. Měla by proběhnout v říjnu 2022. 

Rovněž by do konce roku měla proběhnout úprava křižovatky u Březí. 

 

ad 15) Diskuze: 

J. Kynčl – dotaz na likvidaci skládky v Puksejnech – do konce září se snad podaří vyvézt. 

K. Kubát – dotaz na úpravu tůně v Kunkovicích – J. Kynčl začal na tomto pracovat, uvítal by 

pomoc od hasičů či někoho dalšího. 

K. Randák – upozorňuje na stav komunikace na Onen Svět – starosta odpovídá, že o tom ví a 

že jí dá do plánu oprav na další roky. 
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ad 16) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

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

 

Ověřili: Kryštof Kubát……….. ……...………………. 

 

              Dušan Šedlbauer...……….………………….. 

 

Starosta: Josef Bejvl  …………………………………. 


