
Výpis z usnesení 7/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov,

konaného dne 30.12.2014 v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- změnu programu dle návrhu ZM Ing.V. Zahrádky
- zrušení části usnesení č. 8/2010, týkající se instalace kamery při zasedání
zastupitelstva městyse Čachrov

- Jednací řád zastupitelstva dle přílohy
- členku finančního výboru ZM Alenu Augustínovou
- výjimku z nejnižšího počtu žáků v mateřské škole
- projednávání dalšího využití budovy ZŠ a MŠ v příštím roce
- rozpočet na rok 2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 14973 000,- Kč, výdaje
ve výši 12273 000,- Kč

- prodej p.p.č. 77/11 v k.ú. Březí u Čachrova xxx za cenu 50,- Kč/m? + náklady
- prodej části p.p. 88/3 v k.ú. Javomá na Šumavě o velikosti 265 m2 za cenu 50,-
Kč/m" + náklady

- smlouvu s majiteli pozemku p.p.č. 362/1 v k.ú. Javomá na Šumavě o právu
k provedení stavby na p.p.č. 361/4, 1406/4 a 362/4 v k.ú. Javomá na Šumavě
dle přílohy

- Dodatek č. 1 k Odpisovému plánu městyse Čachrov
- záměr pronájmu části p.p.č. 1379 v k.ú. Javorná na Šumavě o velikosti cca 313
m2, náklady hradí nájemce

- záměr směny p.p.č. 350 a p.p.č. 715 za p.p.č. 714, vše v k.ú. Chvalšovice

Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- zákaz podávání alkoholu veřejnosti přítomné na zasedáních ZM
- zákaz prodeje pozemků a strategického majetku ve vlastnictví městyse

Čachrov, návrh předmětné pozemky a majetek dlouhodobě pronajímat

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
- zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Čachrov za rok 2013/2014
- zprávu předsedkyně finančního výboru o provedené kontrole
- zápis ze zasedání kontrolního výboru
- RZ 9/14, 10/14 a 11/14
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