
ZÁPIS č.16

ze zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov, konaného dne
29.12.2016 v 19.00 hodin v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové ZM
Zapisovatel: K. Randák
Ověřovatelé zápisu: F. Matějka, D. Šedlbauer

Program:

1. Zahájení
2. Projednání volby pověřené osoby, která bude vykonávat

pravomoci starosty
3. Projednání stanovení pravidel rozpočtového provizoria
4. Projednání Protokolu o kontrole výkonu samostatné

působnosti
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr

ad 1) Členka zastupitelstva J. Kocurová zahájila zasedání,
seznámila přítomné s programem, zapisovatelem a ověřovateli
zápisu, schváleno 4 hlasy. J. Kocurová seznámila přítomné se
situací v zastupitelstvu - ve dnech 12. a 13.12. 2016 došlo
k rezignaci 4 členů zastupitelstva a všech jejich náhradníků.
Počet zastupitelů tedy klesl na 4, a proto J. Kocurová
neprodleně požádala MV ČR prostřednictvím KÚ Plzeň o
vyhlášení mimořádných voleb. Zastupitelstvo je tedy nadále
funkční, ovšem s omezenými pravomocemi.
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ad 2) Projednání volby pověřené osoby - vzhledem k faktu, že
dne 17.3.2016 rezignoval na svou funkci místostarosta a dne
8.12.2016 rezignovala starostka, není v zastupitelstvu osoba,
která by zaj išťovala chod městyse. Zastupitelstvo v současném
počtu může zvolit pouze pověřenou osobu. Podle § 103 odst. 6
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ve znění
pozdějších předpisů zastupitelstvo městy se Čachrov pověřuje
členku ZM J. Kocurovou výkonem pravomocí starosty -
schváleno 4 hlasy.

ad 3) Projednání pravidel rozpočtového provizoria na rok
2017 - vzhledem k faktu, že na předchozím zasedání
zastupitelstva nebyla schválen rozpočet na rok 2017, a ZM
v počtu 4 může schválit pouze pravidla rozpočtového
provizoria, byl předložen návrh Pravidel rozpočtového
provizoria městyse Čachrov na rok 2017 v tomto znění:
1) městys bude do doby sestavení rozpočtu na rok 2017

hradit nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu
městyse (výplata mezd, odvody sociálního
a zdravotního poj ištění apod.), přičemž bude dbát na
hospodárnost a efektivní vynaložení rozpočtových
prostředků

2) městys bude v období do schválení rozpočtu na rok 2017
poskytovat příspěvek vlastní příspěvkové organizaci ve výši
příspěvku poskytnutého v předchozím roce

3) městys bude dále v období do schválení rozpočtu na rok
2017 hradit závazky vyplývaj ící z již uzavřených smluv

4) nebudou zahajovány nové investiční akce
5) splnění povinností vyplývaj Icích z právních předpisů -

např. vratky dotací v rámci finančního vypořádání
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6) v případě havárie (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn,
atd.) se mohou peněžní prostředky uvolnit před rozhodnutím
zastupitelstva na zodpovědnost pověřené osoby

Pravidla rozpočtového provizoria by la schválena 4 hlasy.

ad 4) Projednání Protokolu o kontrole výkonu samostatné
působnosti, která byla provedena dne 24.11.2016 pracovníky
MVČR. J. Kocurová podala zprávu o průběhu kontroly,
podrobně seznámila přítomné s nalezenými pochybeními, a
navrhla následující opatření:
Návrh opatření k nápravě nedostatků,
zj ištěných při kontrole samostatné působnosti, provedené u
městy se Čachrov na základě ustanovení §129 a násl. zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj ších
předpisů, která byla na úřadě městyse Čachrov provedena
pracovníky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR
dne 24.11.2016
1) Městys porušil ustanovení § 39 zákona o obcích tím, že
nezveřejnil záměry k majetkoprávním dispozicím - smlouvy o
smlouvě budoucí zřídit věcné břemeno a právo provést stavbu,
uvedené v textu Protokolu pod číslem 4 a 5.
Návrh opatření:
Vyvolat jednání s osobou považovanou za tu, jíž v současnosti
svědčí právo stavby na předmětných pozemcích, uzavřít
s touto osobou souhlasné prohlášení o neplatnosti uzavřených
smluv a zopakovat celý proces řádně dle zákona.
V současné době ovšem nelze tento postup provést, neboť ve
dnech 12. a 13.12.2016 došlo k rezignaci 4 členů
zastupitelstva Ci jejich náhradníků) na členství v zastupitelstvu
městyse Čachrov, a tím klesl počet zbývaj ících členů
zastupitelstva na 4.
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Zastupitelstvo v takovém případě nemůže rozhodovat o
záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Náprava bude možná až po proběhnutí mimořádných voleb a
ustanovení nového zastupitelstva, a proto stanovujeme termín
realizace nápravy do 29.6.2017.
2) Městys porušil ustanovení § 41 odst. 1 věta první zákona o
obcích tím, že pachtovní smlouva k pozemkům p.p.č.506,
399/6 a 399/7, o celkové výměře 1 519 m", vše v k.ú. Čachrov
(v Protokolu uvedená pod pořadovým číslem 1.), nebyla
opatřena doložkou o splnění zákonných podmínek.
Návrh opatření:
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku
nezákonného postupu městyse, v budoucnosti bude dbáno na
dodržování zákonného postupu.
3) Městys porušil ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích tím,
že nevede evidenci právních předpisů, které vydal.
Návrh opatření:
Napraveno, evidence zavedena dne 2.12.2016.
4) Městys porušil ustanovení § 14 odst. 5 písmo d) InfZ tím,
že žádost o poskytnutí informace vedenou pod č.j. 2279/2016
nevyřídil v zákonem stanovené lhůtě.
Návrh opatření:
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků
nezákonného postupu městyse, v budoucnosti bude dbáno na
dodržování zákonného postupu.
5) Městys porušil ustanovení § 5 odst. 3 InfZ tím, že
informace poskytnuté na žádost nezveřejnil způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Návrh opatření:
Napraveno, poskytnuté informace zveřejněny 25.11.2016.
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6) Městys porušil ustanovení § 5 odst. 4 Intz tím, že ke dni
kontroly nebyly zveřejněny kompletní informace dle § 5 odst.
1 a 2 Intz způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb.
Návrh opatření:
Bude napraveno do 31.1.2017.
Osoba, zodpovědná za nápravu, a následné dodržování
povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o
obcích a Intz: zvolený zástupce městyse Čachrov.
Návrh opatření schválen 4 hlasy.

ad 5) Různé:
1. Kynčl měl dotaz ke zveřejnění Protokolu o kontrole, J.
Kocurová mu sdělila, že návrh opatření bude vyvěšen na
úřední desce a taktéž na internetových stránkách městyse.
ZM D. Šedlbauer se dotázal, zda bude moci být
z rozpočtového provizoria zaplaceno auto pro SDH. Vzhledem
k tomu, že se jedná o závazek zjiž uzavřené smlouvy, bude
možné toto plnění provést.

Dne 2.1.2017

UL.....~~ ·t·..,.: .Zapsal: K. Randák
Ověřili: F. Matějka

D. ŠedI bauer
Pověřená osoba J. Kocurová ......... ~!. /-. .

MĚsn"s éACHROV
Čachrov čp. 55

33901 p. Klaiovy
ičo 002 ss 319

tel.ffax: 376 399 838
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