
ZÁPIS č.t2

ze zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov, konaného dne
30.6.2016 ve 20.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov

Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů
Zapisovatelka: A. Vítovcová
Ověřovatelé zápisu: B. Hásnedl a F. Matějka

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva ředitele ZŠ a MŠ Čachrov o konečném výsledku

hospodaření za rok 2015
3. Projednání závěrečného účtu městy se Čachrov spolu se

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
a účetní závěrky městyse Čachrov

4. Projednání žádosti o poskytnutí bezúplatné finanční
výpomoci

5. Projednání žádostí o poskytnutí dotace
6. Projednání pronájmu p.p.č. 495 a 506 v k.ú. Chvalšovice

a p.p.č.399/6 a 399/7 v k.ú. Čachrov
7. Projednání pořízení hasičského automobilu
8. Různé
9. Diskuse

10. Usnesení, závěr

ad 1) Starostka zaháj ila zasedání, konstatovala, že ZM je
usnášeníschopné, seznámila přítomné s programem,
ověřovateli zápisu, zapisovatelkou - schváleno 8 hlasy.
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Starostka oznámila, že její pracovní neschopnost, která
započala v listopadu 2015, stále trvá, a zasedání svolala proto,
aby byl dodržen zákon o obcích č.128/2000 Sb., § 43.

ad 2) Ředitel ZŠ a MŠ Čachrov Mgr. P. Jansa přednesl zprávu
o výsledku hospodaření za rok 2015, účetní závěrka schválena
8 hlasy. Dotaz ZM Ing. V. Zahrádky na kapacitní využití
školní kuchyně - obědy využívaj í všechny děti ze školky a
školy, zaměstnanci a ostatní strávníci - cca 40 osob.
Do MŠ je na příští školní rok přihlášeno 11 dětí, v roce 2016
končí výjimka na 15 dětí, povolená hygienou, bylo by možno
mít v MŠ pouze 10 dětí. Starostka doporučila řediteli školy
rozšířit sociální zařízení o záchod, sprchu a umyvadlo tak, aby
byly splněny podmínky pro 15 dětí dle vyhlášky. Zastupitelé
souhlasí.

ad 3) Starostka přednesla účetní závěrku městyse Čachrov za
rok 2015, bez dotazů, schváleno 7 hlasy. Proj ednán závěrečný
účet městyse Čachrov za rok 2015 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výhradou a
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků - v loňskérn roce
ZM schválilo poskytnutí dotace na oslavy 70. výročí od konce
války na základě chybné žádosti, neobsahovala náležitosti dle
zákona č.250/2000 Sb. Náprava - ZM bude příště postupovat
podle tohoto zákona, schváleno 7 hlasy.

ad 4) Projednání uzavření smlouvy na poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu městyse Čachrov se spol.

, v

Ekoregion Uhlava z.s. Městys Cachrov je členem tohoto
sdružení obcí, finanční výpomoc spočívá v poskytnutí částky
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37 955,- Kč, ze které se bude dočasně financovat činnost
sdružení, než se rozběhne nové programové období, a bude
možno čerpat finance z různých dotačních titulů, schváleno 8
hlasy.

ad 5) Projednání uzavření smlouvy s MěÚ Klatovy o
poskytnutí dotace - MěÚ Klatovy žádá o dotaci ve výši
1 914,- Kč na protidrogovou prevenci, schváleno 8 hlasy.
Žádost o dotaci na akci" 120. výročí procesí ke kapličce Sv.
Anny", kterou podal ZM Ing. V. Zahrádka, vzhledem k tomu,
že žádost neobsahuje náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.,
ZM neprojednávalo.

ad 6) Žádost o pronájem p.p.č. 495 a 506 v k.ú. Chvalšovice a
399/6 a 399/7 v k.ú. Čachrov. K pronajmutí p.p.č. 495 v k.ú.
Chvalšovice měl námitku J. Rendl, zamezil by se mu přístup
na jeho pozemky, na základě této připomínky vyjmuto
z návrhu k pronajmutí. Žadatel Český Real nabídl cenu
pronájmu 2 000,- Kč jha, další žadatel K. Kubát nabídl 3 000,-
Kč/ha. Parcely by chtěl využít pro bezplatnou uživatelskou
směnu sjinými subjekty, pronájem schválen vyšší nabídce K.
Kubáta, Kunkovice 7 hlasy.

ad 7) Projednání pořízení vozidla pro zásahovou jednotku
hasičů (DOA). Městys má na tuto akci přislíbenou dotaci od
MF ve výši 450 000,- Kč a od KÚ Plzeň ve výši 300 000,- Kč.
Poskytovatelé dotace žádají o vyjádření městyse, že se
zavazuje k plnému dofinancování ceny DOA (cca 1 000 000,-
Kč vč. DPH). ZM schválilo tento závazek 8 hlasy.
Návrh na jmenování výběrové komise na výběr DOA - B.
Hásnedl, F. Matějka, F. Mašek, J. Brůha, St. Kolář, náhradníci
Zd. Hošťálek a D. Šedlbauer, schváleno 8 hlasy.

-3-



ad 8) Různé:
RZ Č. 3/2016 - schváleno.
Žádost J. Matějkové z Bucharu o prodej části p.p.č. 1399/1 o
velikosti cca 80 m2 a části p.p.č. 1398 o velikosti cca 450 m",
vše v k.ú. Javorná na Šumavě. Po digitalizaci žadatelka
zj istila, že části jej ího oploceného pozemku leží na parcelách
městyse, ráda by zlegalizovala skutečný stav. ZM Ing. V.
Zahrádka navrhl pronájem. Vzhledem k tomu, že žadatelka
bude platit geometrické oddělení, má zájem pouze o prodej.
Záměr prodeje schválen 7 hlasy.

ad 8) Diskuse:
Žádný příspěvek.

F. Matějka
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Zapsala: A.Vítovcová

Ověřili: B. Hásnedl

Starostka J. Kocurová

MĚSTYSČACHROV
Čachrov čp. ss

33901 p. Klalovy
ICo 002 55 319

tdJfax: 376399838
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