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ZÁPIS č. 3 

 
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 15. 12. 2022 od 19.00 hodin 

v Javorné v penzionu „U Silnice“ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM 

Hosté: Pavel Mareš, Mgr. Kotěšovcová 

Zapisovatel: Lenka Hřebcová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Valeš, K. Randák 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty o činnosti úřadu 

3. Návrh pasportu dopravního značení správního území městyse Čachrov 

4. Návrh rozpočtu městyse Čachrov na rok 2023 

5. Souhlas zřizovatele s přijímáním darů pro ZŠ a MŠ Čachrov 

6. Počty žáků s trvalým pobytem v městysi, navštěvujících ZŠ a MŠ Čachrov  

7. Prodej bytu č. 3 v domě Čachrov čp. 15 – cena, nabyvatel 

8. Kalkulace vodného a stočného na rok 2023 

9. Záměr směny části pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Čachrov 

10. Žádost o poskytnutí dotace na sociální služby v roce 2023   

11. Žádost o navýšení finanční odměny za odbornou správu lesa 

12. Rozpočtové opatření č. 12/2022  

13. Různé 

14. Diskuse 

15. 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. 

V. Valeše 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: 

Byl vyplacen příspěvek na provoz obchodu v Čachrově ve výši 30 000,- Kč. 

Byly proplaceny dotace ze SFŽP ČR ve výši 2 000 000,- Kč a 2 999 999,99 Kč. 

Byla instalována nová kovová lávka přes potok v Javorné u chaty Avallonia.  

23. 11. 2022 proběhlo v Plzni jednání ohledně úpravy křižovatky u Březí, oprava proběhne 

v příštím roce, celková úprava by měla být realizována ve výhledu několika let. 

Od 2. 1. 2023 bude přijata nová administrativní pracovnice paní M. Valešová. 

Ve dnech 13. a 14. 1. 2023 proběhne první kolo volby prezidenta, případné druhé kolo 

proběhne 27. a 28. 1. 2023.  

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

 

ad 3) Návrh pasportu dopravního značení správního území městyse Čachrov přednesl jeho 

zpracovatel P. Mareš. Vysvětlil druhy značení, co dle zákona lze a co ne.  

Bylo vzneseno několik připomínek: 

Možnost vyřešení rychlosti a bezpečnosti přecházení chodců u penzionu „U silnice“. 

Bezpečnější přecházení chodců v Čachrově u obchodu. 
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Problematika živých plotů zasahujících do komunikací v majetku městyse. 

Označení jednotlivých místních částí a další. 

Bylo domluveno, že jednotlivé připomínky pan Mareš zapracuje do současného návrhu a poté 

bude návrh znovu projednán. 

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

 

ad 4) Návrh rozpočtu městyse Čachrov na rok 2023 – byl řádně vyvěšen, do dnešního dne nikdo 

neuplatnil žádné návrhy nebo požadavky. 

PaedDr. Hranáčová – potřebovala by vysvětlit jednotlivé položky – starosta odpovídá, že se 

mohla přijít informovat na úřad. 

Navrženo schválit rozpočet s příjmy 27 500 000,- Kč a výdaji 38 500 000,- Kč, schodek 

rozpočtu ve výši 11 000 000,- Kč bude kryt finančními prostředky minulých let. 

Schváleno 7 hlasy, 2 hlasy proti 

 

ad 5) Souhlas zřizovatele s přijímáním darů pro ZŠ a MŠ Čachrov – ředitelka Mgr. Kotěšovcová 

vysvětlila, z jakého důvodu musí být souhlas udělen (bez něho nemohou dary přijímat) a 

starosta navrhuje schválit tento souhlas. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 6) Počty žáků s trvalým pobytem v městysi, navštěvujících ZŠ a MŠ Čachrov: 

MŠ – 11 navštěvuje zdejší, 7 v jiných obcích  

ZŠ – 7 navštěvuje zdejší, 15 v jiných obcích 

J. Kynčl – zda se v souvislosti se zasíťováním stavebních pozemků uvažuje navýšení kapacity 

MŠ – zatím se o tom neuvažovalo, navíc na rozšíření není moc prostoru. 

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí 

 

ad 7) Prodej bytu č. 3 (garsoniéra) v domě čp. 15 v Čachrově – na minulém zasedání byl 

schválen záměr prodeje obálkovou metodou s nejnižším podáním 400 000,- Kč. Ve stanoveném 

termínu byly doručeny 4 nabídky, nejvyšší podala Mgr. Kotěšovcová částku 575 111,- Kč, 

proto starosta navrhuje schválit prodej za tuto částku Mgr. Kotěšovcové.  

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti 

 

ad 8) Kalkulace vodného a stočného na rok 2023 – dle zpracované kalkulace vychází cena 

vodného na 14,- Kč/m³ bez DPH a cena stočného na 18,- Kč/m³. V současnosti je cena vodného 

11,- Kč/m³ bez DPH a cena stočného 15,- Kč/m³ bez DPH, přičemž vodné se zdražovalo 

naposledy v roce 2008 a stočné od roku 2010, kdy bylo zavedeno, nikdy. 

J. Kynčl – zdražil by ještě víc, protože bude dražší el. energie. 

Starosta navrhuje schválit cenu vodného na 14,- Kč/m³ bez DPH a cenu stočného na 18,- Kč/m³ 

bez DPH.  

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti  

 

ad 9) Záměr směny části pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Čachrov – směnil by se za část pozemku 

324/2 v majetku J. Ševčíka, která zasahuje do komunikace směrem na Bradné a městys za ní 

v současné době platí nájemné.  

Navrženo schválit záměr směny části pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Čachrov.  

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 10) Žádost o poskytnutí dotace na sociální služby na rok 2023 – žádost jako každoročně 

podala Charita Sušice, která poskytuje sociální služby na území městyse. K žádosti je přiloženo 

i vyúčtování částky za rok 2022. 
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Navrženo schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč. 

Schváleno 9 hlasy 

 

Zároveň starosta navrhuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Charitou Sušice na částku 

50 000,- Kč a pověření starosty k podpisu této smlouvy. 

Schváleno 9 hlasy 

 

ad 11) V. Rendl, odborný lesní hospodář lesů v majetku městyse, žádá o navýšení finanční 

odměny za tuto činnost. V současné době je jeho odměna 0,54 Kč/ha/den. 

Ing. Kolář navrhuje navýšení částky na 0,80 Kč/ha/den. 

D. Šedlbauer navrhuje ponechání současné částky, tedy 0,54/ha/den. 

Hlasuje se tedy nejdříve o protinávrhu, tedy 0,54 Kč/ha/den. 

Pro 1 hlas, proti 6 hlasů, 2 hlasy se zdržely 

 

Proto starosta nechává hlasovat o původním návrhu, tedy 0,84 Kč/ha/den. 

Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely 

 

ad 12) Rozpočtové opatření č. 12/2022 dle přílohy, navrženo schválit. 

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 13) Různé  

Záměr pronájmu reklamní plochy na vratech garáže v Javorné čp. 24, navrženo schválit. 

Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel 

 

ad 14) Diskuze: 

J. Kynčl – znak na budově úřadu městyse by zasloužil obnovu. 

PaedDr. Hranáčová – za kulturní komisi by se přimlouvala za jeho obnovu. 

Dále by navrhovala přesunout rozsvěcení vánočního stromu ke kostelu, u požární zbrojnice má 

obavy, aby děti nespadly do požární nádrže. 

Kulturní komise již má naplánováno několik akcí, se kterými nás brzy seznámí a rádi by, aby 

městys vydával čtvrtletník o dění v městysi. 

K. Randák – dotaz na obsazení nové administrativní pracovnice – byla vypsána výzva nejprve 

na obsazení pozice účetní na celý úvazek, na kterou se nikdo nepřihlásil, proto byla následně 

vypsána výzva na pozici administrativní pracovnice na půl úvazku, na tu se přihlásila jediná 

zájemkyně, která byla přijata. 

 

ad 15) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem poklidné prožití vánočních svátků a hodně 

zdraví v novém roce a ukončil zasedání. 

 

 

 

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

 

Ověřili: Ing. Vlastimil Valeš..... ………………...………………. 

 

              Karel Randák……………....……….………………….. 

 

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


