
Výpis z usnesení 1/2016
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov,

konaného dne 17.3.2016 v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- vydání OZV č.112016 o místních poplatcích

revokaci části usnesení Č. 6/2015, týkající se změny podmínek při propachtování
zemědělsky využívaných pozemků
změnu podmínek při propachtování zemědělsky využívaných pozemků - minimální
c na 2 000,- Kč/ha/rok + roční valorizace, zákaz dalšího podnájmu, možnost bezplatné
uživatelské směny, výpovědní lhůta 1 rok vždy k 30. 9., při porušení smluvnich
podmínek nezaplacení nájmu, podnájmu dalšímu subjektu a při jiném využití, než
zemědělském, může být pachtýři podána výpověď s jednoměsíční výpovědní lhůtou
stano i ko. že na základě Závazného souhlasného stanoviska ze dne 23.10.2015,
vydaného právou PŠ, není nutno přihlížet k podmínkám prostorového uspořádání,
které jsou uvedené v Územním plánu městyse Čachrov jako podmínky prostorového
uspořádání na území CHKO v

prodej obsazeného bytu Č. 5 v č.p. 15 v Čachrově XXXXXX, nar. XXXXXX , bytem
XXXXXX, za cenu 593 173,- Kč + náklady, podmínkou prodeje je zpracování
Průkazu energetické náročnosti budovy
propachto ání zemědělsky využívaných pozemků p.p.č. 44, 229/21 a 263/18 v k.ú.
Čachrov společnosti Český Real, a.s. se sídlem U Lužického semináře 97/18, 118 00
Praha. dle schválených podmínek
uzavření OB Č. IV- 12-001 0659/VB/00 1 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., a zároveň
zříz ní věcného břemene dle této smlouvy, dle přílohy
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Č. IV-12-0009999/002 se
spol. ČEZ Distribuce, a.s. dle přílohy
uzavření OB Č. EP-12-0002658/2NB se pol. ČEZ Distribuce, a.s., a zároveň
zřízení věcného břemene dle této smlouvy, dle přílohy
předložení dokladů o výběr. říz. a fakturaci za provedenou práci, týkající se poražení
stromu před Z· a MV Čachrov, komu a za jakou cenu byl materiál prodán, v jakém
množství - do 30.4.2016
poskytování informací dle zákona Č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a
doplňků zastupitelům městyse
zrušení dopisu ve věci ,. ařízeni' ze dne 23.10.2015, č.j. 786/15 s okamžitou platností
žádost o příspěvek ve výši 15 000,- k zajištění oslav 71. výročí osvob. Čachrova
armádou U A - bude předložena smlouva na tento příspěvek s vyúčtováním akce
(Tvrz Čachrov a Čachrovská zemská dráha)
uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti, dle přílohy
revitalizaci zeleně v okolí ko tela na Čachrově, po projednání s Mě Klatovy
pokácení tromů a provedení náhradní výsadby
informování občanů v dosavadním rozsahu prostřednictvím SMS a emailů, zápisy ze
chůzí budou přepsány do elektronické podoby s vymazáním osobních údajů a budou

vyvěšeny ve vývěsních skříňkách a na úřední desce městy e Čachrov



Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- uzavření SOBS se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., týkající se p.p.č.

352/4 v k.ú. Javomá na Šumavě
- Jednací řád FY a KY
- příspěvek (slevu z ceny oběda) důchodcům a ženám na mateřské dovolené při

odebírání obědů ze ZŠ a MŠ Čachrov dle návrhu nezáv. kand. Šurnaváci

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
- zprávu místostarosty o plnění přijatých usnesení
- RZ č. 10/15
- RZč.I/16
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