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ZÁPIS č. 2 

 
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 10. 11. 2022 od 19.00 hodin 

v Kunkovicích „U Sikstů“ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM 

Hosté: Mgr. Kotěšovcová 

Zapisovatel: Lenka Hřebcová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Kolář, PaedDr. Z. Hranáčová 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty o činnosti úřadu 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

4. Stanovení výše odměn členům kulturního výboru  

5. Záměr prodeje bytu č. 3 v domě Čachrov čp. 15 

6. Žádost o finanční příspěvek na provoz obchodu v Čachrově 

7. Cenová nabídka na zpracování PD značení cyklotras – náhradu za pásové značení 

8. Smlouvy č. 1210600036 a 1210600043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR  

9. Záměr směny pozemku p. č. 126 v k. ú. Kunkovice u Čachrova 

10. Rozpočtové opatření č. 11/2022  

11. Různé 

12. Diskuse 

13. 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 Ing. 

S. Koláře a PaedDr. Z. Hranáčovou 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: 

Byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Čachrov – infrastruktura“. 

Tato akce by měla být v příštím týdnu dokončena. 

Byla asanována stará skládka v Puksejnech.  

Na úřadě proběhla kontrola od společnosti EKO-KOM s drobným nedostatkem – společnost 

Pošumavská odpadová s.r.o. vykazuje 1 nádobu na kov místo 2. 

Dne 23. 11. 2022 se v Plzni uskuteční jednání ohledně úpravy křižovatky u Březí. 

Byla vypsána veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní – správce rozpočtu.  

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

 

ad 3) Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 přednesla ředitelka školy Mgr. 

Markéta Kotěšovcová, tato zpráva bude uveřejněna i na internetových stránkách školy. 

JUDr. Puchta – kolik místních dětí do školy chodí – 6. 

PaedDr. Hranáčová – kolik z toho je do 1. třídy a do MŠ – do 1. třídy 3, do MŠ většina. 

Další dotaz – zda by šlo využít školu ke kulturním akcím (přednáškám) – bude umožněno. 

JUDr. Puchta – zda by tam mohla být i jednání zastupitelstva – problém s hygienou a úklidem 

do druhého dne – J. Kynčl nabízí, že po jednání sám uklidí. 
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K. Randák – kolik dětí je nuceno jezdit jinam díky zdejšímu školnímu režimu (zná příklady – 

zemědělci) – chtěl by jim kompenzovat např. cestovné. Starosta odpovídá, že za předchozího 

ředitele a předchozího vedení městyse byly rovněž nuceny jezdit jinam a žádnou kompenzaci 

nedostaly. 

K. Randák chce přesná čísla, ta ovšem starosta nemá s sebou, připraví je na příště. 

J. Kynčl – navrhuje pozvat rodiče dětí osobním dopisem do školy a představit jim výuku. 

Mgr. Kotěšovcová – toto dělá pravidelně, ovšem odezva ze strany rodičů chybí. Komunikuje 

se již s rodiči žáků MŠ po jejich nástupu do MŠ. 

J. Kynčl – do kolika hodin funguje družina, jestli v tom není problém – funguje do 16,30 hodin. 

J. Brůha – jaká je kapacita školy a kolik je volných míst – kapacita je 80 žáků a jsou volná 3 

místa. J. Brůha opakuje, že je třeba komunikovat s rodiči, ale chápe, že někdo se těžko 

přesvědčí. 

J. Kocurová – dotaz, kam chodí děti V. Denka – 1 dítě školou povinné chodí do Strážova, kde 

má trvalý pobyt a tím pádem chodí do spádové školy. Zbylé 2 děti mají trvalý pobyt v Plzni. 

Zastupitelstvo vzalo výroční zprávu na vědomí 

 

ad 4) Stanovení výše odměn členům kulturního výboru – starosta navrhuje 500,- Kč/měsíc a 

vyplácení této odměny od 10. 11. 2022. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 5) Záměr prodeje bytu č. 3 (garsoniéra) v domě čp. 15 v Čachrově – jedná se o poslední byt 

v tomto domě v majetku městyse, ostatní byly dříve prodány soukromým vlastníkům.  

J. Kynčl – budova byla stavěna jako učitelská bytovka, proto není dobré byt prodávat, lepší by 

bylo si ho ponechat a nabídnout nějakému učiteli. 

PaedDr. Hranáčová – byt by ponechala jako záchytný, má obavu, že ho koupí někdo, kdo v něm 

nebude bydlet a nepřihlásí se k trvalému pobytu. 

K. Randák – staré byty by měl městys rozprodat a místo nich postavit byty nové. 

V roce 2011 byla cena dle znaleckého posudku stanovena na 298 000,- Kč, proto starosta 

navrhuje schválit záměr prodeje obálkovou metodou s nejnižším podáním 400 000,- Kč.  

Schváleno 7 hlasy, 2 hlasy proti 

 

ad 6) Finanční příspěvek na provoz obchodu v Čachrově na rok 2022 – v žádosti není 

specifikována výše požadavku ani náklady na provoz. V předchozím roce ZM schválilo 

příspěvek ve výši 24 000,- Kč, vzhledem k inflaci tedy starosta navrhuje 30 000,- Kč. 

J. Kocurová – poskytla by větší příspěvek. 

J. Kynčl – v obcích na Vysočině dávají cca 5 – 8 000,- Kč měsíčně. 

J. Kocurová – dotaz, zda se v multifunkčním domě počítá i s obchodem – nepočítá, není tam 

pro něj prostor. 

D. Šedlbauer – obchod by mohl vzniknout místo současné kanceláře ÚM po přestěhování do 

nové budovy. 

Navrženo schválit poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč.   

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti  

 

ad 7) Projektová dokumentace značení cyklotras – náhrada za pásové značení. Současné 

značení již není v souladu s platnou legislativou, jednalo by se o propojení s okolními obcemi, 

které si toto nechávají zpracovat, značení bude sjednoceno. 

Navrženo schválit nabídku společnosti PasProRea, s.r.o. v ceně 29 700,- Kč bez DPH.  

Schváleno 8 hlasy, K. Randák v tu chvíli nepřítomen 

 

ad 8) Smlouvy se SFŽP ČR o přidělení dotace na akci „Čachrov – infrastruktura“ 
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J. Kynčl – vrací se k minulému zasedání, kdy byl schválen dodatek o navýšení finančních 

prostředků na tuto akci, byl se podívat na místě a problémy se spodní vodou se mu zdají jen na 

cca 40 m, ptá se, zda jsou problémy s vodou i nyní a jak problém vyřešil projektant. Starosta 

vysvětluje, že na akci nebyl zpracován projekt pro stavební řízení, jen zjednodušený projekt 

potřebný pro žádost o dotaci. Problémy s vodou byly na více místech, než si myslí J. Kynčl a 

v současné době jsou už vyřešeny. Toto vysvětluje i V. Denk, který tudy jezdí každý den. 

J. Kynčl – jak probíhalo výběrové řízení, zda se zúčastněné firmy byly na komunikaci předem 

podívat – starostovi není známo, zda byly. 

Navrženo schválit smlouvu č. 1210600036 se SFŽP ČR na částku 2 000 000,- Kč. 

Schváleno 9 hlasy 

 

Navrženo schválit smlouvu č. 1210600043 se SFŽP ČR na částku 2 999 999,99 Kč 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 9) Záměr směny pozemku p.č. 126 v k.ú. Kunkovice u Čachrova – jedná se o pozemek u 

nemovitosti Kunkovice čp. 12, kde část přístupu vede po soukromých pozemcích. Proto starosta 

navrhuje schválit záměr směny tohoto pozemku se zřízení věcného břemene přístupu přes tento 

pozemek a pozemek p.č. st. 24. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 10) Rozpočtové opatření č. 11/2022 dle přílohy, navrženo schválit. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 14) Různé  

V různém tentokrát nebylo nic. 

 

ad 15) Diskuze: 

J. Kocurová – žádá občany Chřepic, aby jezdili přes Bradné ohleduplně. 

J. Kynčl – cesta na Pohádku – bude tam závora či retardéry? Závora bude, retardéry dle platné 

legislativy nejdou. 

JUDr. Puchta – bude zřízen stavební výbor? Rád by byl jeho členem. Nebude. 

K. Randák – stavební výbor by řešil majetkové věci, cesty přes soukromé pozemky, zabrání 

obecních pozemků – to není náplň práce tohoto výboru, lze řešit i na podnět zastupitelů či 

občanů. 

J. Kynčl – měla by se udělat revize územního plánu. 

 

ad 16) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

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

 

Ověřili: Ing. Stanislav Kolář..... ………………...………………. 

 

              PaedDr. Zdeňka Hranáčová...……….………………….. 

 

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


