ZÁPIS č. 1
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 15. 6. 2017 od 20.00 hodin
v Javorné v „Penzionu U silnice“
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM
Zapisovatelka: Karel Randák
Ověřovatelé zápisu: Ing. V. Valeš, F. Matějka
Program:
1. Zahájení
2. Slib členů zastupitelstva
3. Volba starosty a místostarosty městyse Čachrov
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
ad 1) Pověřená osoba J. Kocurová zahájila zasedání, seznámila přítomné s výsledky
mimořádných voleb a složením zastupitelstva. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení
schopné. Zapisovatelem jmenovala K. Randáka a na ověřovatele zápisu navrhla Ing. V.
Valeše a F. Matějku. Seznámila přítomné s programem zasedání, Ing. Valeš podal návrh na
doplnění programu o body do různého – odměňování zastupitelů, volbu předsedů kontrolního
a finančního výboru, určení osob s podpisovými vzory, určení osob, kterým bude možno
proplácet cestovní náhrady a stanovení funkce starosty jako uvolněné a funkce místostarosty a
ostatních členů zastupitelstva jako neuvolněné. Bylo doplněno do programu jednání a tento
byl schválen.
Schváleno 9 hlasy
ad 2) Pověřená osoba přečetla text slibu členů zastupitelstva a poté všichni noví členové tento
slib složili a podepsali.
ad 3) Před volbou navrh K. Randák, aby volba nového starosty proběhla formou tajného
hlasování – 2 hlasy pro, 4 hlasy proti, 3 hlasy se zdržely – nebyla odhlasovaná tajná volba.
ZM V. Rendl navrhl na starostu městyse J. Bejvla, ZM K. Randák navrhl sám sebe. Po krátké
debatě se jako první hlasovalo o protinávrhu - 1 hlas pro, 6 proti, 2 se zdržely. Poté se
hlasovalo o původním návrhu – 7 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel. ZM J. Bejvl byl zvolen
starostou městyse.
ZM F. Matějka navrhl na místostarostu městyse ZM V. Rendla, jiný návrh nebyl. 4 hlasy pro,
4 proti, 1 se zdržel. Nebyl zvolený místostarosta městyse.
ad 4) Stanovení funkce starosty jako uvolněné, funkce místostarosty a ostatních členů
zastupitelstva jako neuvolněné – 8 hlasů pro, 1 hlas proti.
Návrh na předsedu kontrolního výboru ZM Ing. V. Zahrádka (s návrhem souhlasí), 8 hlasů
pro, 1 proti.

Návrh na předsedu finančního výboru – 1. návrh ZM F. Matějka (s návrhem nesouhlasí), 2.
návrh ZM Ing. V. Valeš (s návrhem souhlasí). Předsedou finančního výboru zvolen ZM Ing.
V. Valeš - 8 hlasů, 1 se zdržel.
Návrh na výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva (hrubá mzda):
- místostarosta
5 500,- Kč/měsíčně
- člen ZM a zároveň předseda výboru 910,- Kč/měsíčně
- člen ZM a zároveň člen výboru
640,- Kč/měsíčně
- člen ZM
640,- Kč/měsíčně
Návrh schválen 9 hlasy.
Vyplácení odměn ZM ode dne 15. 6. 2017 – schváleno 9 hlasy.
Návrh na proplácení cestovních příkazů dle platné vyhlášky členům ZM, zaměstnancům
městyse Čachrov a členům SDH Čachrov a Chvalšovice, pokud absolvují školení z pověření
městyse schválen 9 hlasy.
Návrh na změnu podpisových vzorů v bance – oprávněné osoby starosta J. Bejvl,
místostarosta – až bude zvolen, účetní – až bude přijata a předseda finančního výboru Ing. V.
Valeš, návrh schválen 9 hlasy.
Určení osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství a stanovení obřadní
místnosti – návrh na osobu starosty J. Bejvla a místnosti v ZŠ a MŠ Čachrov schválen 9
hlasy.
ad 5) Diskuse:
J. Kynčl vznesl požadavek na konání ZM v pátek místo čtvrtka, aby se tohoto mohli účastnit i
majitelé nemovitostí, kteří zde nemají trvalý pobyt – bude projednáno na příštím zasedání.
Dále vznesl požadavek na koupi projektoru, aby projednávané materiály mohly být promítány
i návštěvníkům zasedání – rovněž bude projednáno na příštím zasedání ZM.
Zapsal: Karel Randák ……………………………
Ověřili: Ing. V. Valeš …...……………………….
F. Matějka…. ………….…………………..
Starosta Josef Bejvl ……………………………

