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ZÁPIS č.14

ze zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov, konaného dne
13.10.2016 ve 20.00 hodin v Kunkovicích "U Sikstů"

Přítomní: dle prezenční listiny 6 členů ZM, 2 členové
omluveni
Zapisovatelka: A. Vítovcová
Ověřovatelé zápisu: K. Randák, B. Hásnedl

Program:

1. Zahájení
2. Revokace části usnesení ze dne 17.3.2016
3. Projednání uzavření SOBS (smlouva o smlouvě budoucí)

s ČEZ Distribuce, a.s., 4x
4. Projednání žádosti J. Dufaly
5. Projednání nových stanov Svazu obcí NPŠ
6. Projednání uzavření smlouvy na nákup DA (dopravní

automobil) pro JSDHO Čachrov
7. Zápis do kroniky za rok 2015
8. Projednání prodeje části p.p.č. 1398 a 1399/1 v k.ú.

Javorná na Šum.
9. Projednání žádosti o prodej části p.p.č. 1326/3 v k.ú.

Javorná na Šum.
10. Projednání žádosti o prodej části st.p.č. 260/1 v k.ú.

Javorná na Šumavě
11. Projednání žádosti o pronájem p.p.č. 1408/1,333/15 a 10/4

v k.ú. Javorná na Šumavě
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení, závěr
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ad 1) Starostka zahájila zasedání, seznámila přítomné
s programem, zapisovatelkou a ověřovateli zápisu, schváleno
6 hlasy. Starostka dále oznámila, že jej Í pracovní neschopnost,
která započala v listopadu 2015, stále trvá. Zasedání bylo
svoláno proto, aby byl dodržen zákon o obcích Č. 128/2000
Sb.

ad 2) Revokace části usnesení ze dne 17.3.2016 - na zasedání
v březnu by ly schváleny některé části usnesení, které dle
názoru starostky nebyly schváleny dle zákona, popř. byly
nadbytečné či mimo pravomoc zastupitelstva. Proto
pozastavila jejich výkon, dne 13.10.2016 pozastavení zrušila.
Jedná se o tyto části usnesení:
- předložení dokladů o výběrovém řízení a fakturaci za
provedenou práci, týkající se poražení stromů před ZŠ a MŠ
Čachrov, komu a za jakou cenu byl materiál prodán, v jakém
množství (předložit do 30.4.2016), nově předložit do
l.11.2016
- poskytování informací dle zákona Č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků zastupitelům městy se
- zrušení dopisu ve věci "Nařízení" ze dne 23.10.2015, č.j.
786/15 s okamžitou platností
- žádost o příspěvek ve výši 15 000,- k zajištění oslav 71.

v

výročí osvobození Cachrova armádou USA - bude předložena
smlouva na tento příspěvek s vyúčtováním akce (žadatelé Tvrz
Čachrov a Čachrovská zemská dráha)
Starostka požádala o vyjádření KÚ Plzeň, ZM Ing. V.
Zahrádka poslal stížnost na MVČR. ZM se neshodli na
revokaci částí usnesení ani na odložení projednání.
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ad 3) Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu (SOBS) Č. IV-12-00 11179/VB/00 1 Onen Svět, KT,
Hamrlík, 9 RD-kNN, jedná se o uložení kabelu NN do parcely
v majetku městyse, schváleno 6 hlasy.
Uzavření SOBS Č. IV-12-0011288/001- Čachrov, KT, 14526-
kNN, jedná se o uložení kabelu NN do parcely v majetku
městyse, schváleno 6 hlasy.
Uzavření SOBS Č. IV-12-0010537/VB/003- Javorná 4 RD-
kNN, jedná se o uložení kabelu NN do parcely v majetku
městyse, schváleno 6 hlasy.
Uzavření SOBS Č. IE-12-0005870/VB/003- Javorná, EKOS,
jedná se o uložení kabelu NN do parcely v majetku městyse,
schváleno 6 hlasy.
ZM Ing. V. Zahrádka navrhl stanovení vlastních cen za věcná
břemena - služebnost pro spol. ČEZ Distribuce a.s. Návrh -
1 000,- Kč za VB do 100 m a za dalších započatých 50 m
500,- Kč schválen 6 hlasy.

ad 4) Žádost J. Dufaly o prodej 2 ks přívěsných vozíků, ZM
musí prověřit potřebnost a využitelnost těchto vozíků, návrh
na odložení projednání prodeje schválen 5 hlasy, 1 se zdržel.

ad 5) Projednání nových Stanov svazu obcí NPŠ -
transformuje se do Svazu šumavských obcí, ZM Ing. V.
Zahrádka přednesl své připomínky ke stanovám, rozešle je
zastupitelům, stanovy nebyly schváleny - 4 hlasy proti, 1 hlas
pro, 1 se zdržel.

o k • ,

Po tomto bodu odešla ze zasedání starostka J. Kocurová, je
v pracovní neschopnosti a končily jí vycházky. Vedením
schůze pověřila ZM K. Randáka,
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ad 6) ZM B. Hásnedl seznámil přítomné s průběhem
výběrového řízení na nákup dopravního automobilu (DA) pro
JSDHO Čachrov. Komise vybrala firmu Auto Kalný s.r.o.,
která předložila smlouvu na nákup DA, podle které je termín
dodání 210 dní od podpisu smlouvy. Uzavření smlouvy
schváleno 5 hlasy.

ad 7) Zápis do kroniky městy se Čachrov za rok 2015 - ZM K.
Randák přednesl ve stručnosti zápis, ZM měli předem
k dispozici celý navržený zápis. ZM Ing. V. Zahrádka měl
připomínky, že chybí informace o včelařích, honebních
společenstvech a memoriálu V. Kollrosse na Onom Světě.
Návrh na schválení zápisu s doplněním těchto informací
schválen 5 hlasy.

ad 8) Projednání prodeje části p.p.č. 1399/1 o velikosti 45 m2 a
části p.p.č. 1398 o velikosti 248 m", vše v k.ú. Javomá na
Šum., žadatelka J. Matěj ková, Javorná, prodej neschválen, 3
hlasy pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel. ZM Ing. V. Zahrádka
navrhl směnu pozemků.

ad 9) Projednání žádosti o prodej části p.p.č. 1326/3 v k.ú.
Javorná na Šum., žadatel si chce zajistit přístupovou cestu
k nemovitosti, záměr prodeje neschválen 5 hlasy, ZM navrhují
spíše směnu.

ad 10) Projednání žádosti o prodej části st.p.č. 260/1 v k.ú.
Javorná na Šum., žadatel si chce zajistit přístup k nemovitosti,
záměr prodeje neschválen 5 hlasy. .

ad 11) Projednání žádosti o propachtování p.p.č. 140/1,333/15
a 10/4 v k.ú. Javorná na Šumavě, žadatelé manželé Matějkovi,
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1avorná 6, záměr propachtování schválen 5 hlasy.

ad 12) ZM vzalo na vědomí RZ 5,6,7/2016.

ad 13) ZM A. Augustinová měla několik dotazů a připomínek,
výstupy požaduje pro FV: pasport MK je z roku 2007,
požaduje aktualizaci, vyměnit věnec u pomníku na hřbitově na
1avorné, informace o problematice J. Ježka, informační tabule
na Bucharu, na koho má posílat žádosti o poskytování
informací.
ZM Ing. V. Zahrádka požaduje: zpětně informace pro FY,
přítomnost účetní na úřadu městyse, info. o pokácení lípy
v Chvalšovicích (zodpovězeno ZM K. Randákem), do
rozpočtu na příští rok bude navrhovat příspěvek na obědy.
1. Hřebec se dotázal, jak budou veřejnosti poskytovány
informace.

Zapsala: A. Vítovcová . D.4.~:. .
Ověři Ii: K. Randák ~~~--" .
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B. Hásnedl

Starostka J. Kocurová

MĚSTI' éACHROV
Cacnrov čp. 55

339 Ol p. Klatovy
ico 002 55 319

lel.Jfax: 376 399 838
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