,

ZAPIS č. 2
ze za edání za tupitel t a městyse Čachrov, konaného dne 27.7.2017 od 20.00 hodin
v Kunkovicích "
ikstů'

Přitomni: dle prezenční listiny 9 členů ZM
Zapi ovatel: Ing. Vlastimil Valeš
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Kolář, Josef Hosnedl
Program:
1.Zahájení
.
2. Volba mí tostarosty, předsedkyně SPOZ a členů výborů
3. Závěrečný účet městyse Čachrov za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření mě tyse za rok 2016
4. Rozpočet městy se Čachrov na rok 2017
5. mlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
6. Žádo ti o příspěvky a dotace z rozpočtu městy se
7. Žádo ti o opravy mí tních komunikací
8. Prodej části pozemku p.č. 456/13 v k.ú. Čachrov
9. Projednání možno ti měny pozemků v k.ú. Javomá na Šumavě
10. Přemí tění Místní knihovny v Čachrově
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení, závěr
ad I) tarosta mě ty e 1. Bejvl zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení
schopné. Zapi ovatelem jmenoval Ing. V. Valeše a na ověřovatele zápisu navrhl Ing.
Koláře a J. Hosnedla.
eznámil přítomné s programem zasedání, nikdo nenavrhl žádné
doplnění, program a ověřovatelé schválen.
chváleno 9 hlasy
ad 2) a místostarostu navrhl F. Matějka V. Rendla, protinávrhy byly - Ing. V. Zahrádka
navrhl 1. Hosnedla a J. Hosnedl navrhl Ing. V. Valeše. ejdříve se hlasovalo o protinávrzích:
1. Hosnedl - 3 hlasy pro, 4 hlasy proti, 2 hlasy se zdržely
Ing. V. Valeš - 2 hla y pro 3 hlasy proti, 4 hlasy se zdržely
V. Rendl - 6 hlasů pro, 3 hlasy proti - místostarostou zvolen Václav Rendl
a předsedkyni SPOZ starosta navrhl Lenku Hřebcovou, s návrhem odměny 910,- Kč/měsíc
jako měla předchozí předsedkyně, nebyl žádný jiný návrh, takže nechal hlasovat:
chváleno 9 hlasy
a členky SPOZ navrhl starosta
tanislavu Gollovou, Zdeňku Hásnedlovou, Andreu
Kubátovou a Vlastu Randákovou
návrhem odměny 50,- Kč/1 návštěva jubilanta.
ebyl
žádný jiný návrh, takže nechal hla ovat:
Schváleno 9 hlasy
Na členy kontrolního výboru navrhl starosta zastupitele Ing. Stanislava Koláře a Josefa
Hosnedla, nebyl žádný jiný návrh, takže nechal hlasovat:
Schváleno 9 hlasy

Na členy finančního výboru navrhl starosta zastupitele Františka Matějku a Josefa Brůhu,
nebyl žádný jiný návrh, takže nechal hla ovat:
Schváleno 9 hlasy
ad 3) Závěrečný účet městy se za rok 2016 - s obsahem seznámil staro ta. Ing. V. Zahrádka
požádalo doplnění že městys nehospodařil s majetkem v souladu se zákony a závaznými
pravidly - viz. zpráva o přezkoumání - doplněno. Takto doplněný Závěrečný účet spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 ZM schval uje s výhradou
a přijímá opatření k nápravě chyb dle seznamu.
Schváleno 9 hlasy
Ing. V. Zahrádka požaduje pro kontrolní výbor rozbor hospodaření lesa - zajistí taro ta ve
spolupráci s účetní firmou - termín do 14 dnů.
Dále požaduje od ředitele ZŠ a MŠ Čachrov Mgr. Jansy zprávu o hospodaření a požadavek na
strukturu žáků v ZŠ ke 30. 6. 20Í7 - pan ředitel odpověděl: ZŠ - 19 žáků, z toho 6
z Čachrova, MŠ 12 žáků. polečně najdou termín na kontrolu v ZV a MV Čachrov.
Starosta přednesl Účetní závěrku městyse za rok 2016, Ing. V. Valeš navrhl, aby vzhledem
k tomu, že většina zastupitelů v roce 2016 neměla mandát zastupitele, účetní závěrka nebyla
schválena.
Schváleno 7 hlasy, 2 hlasy se zdržely
Starosta přednesl Účetní závěrku ZŠ a MŠ Čachrov za rok 2016 spolu s návrhem na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2016 - ztrátu ve výši 19724,11 Kč pokrýt z rezervního
fondu:
Schváleno 9 hlasy
ad 4) Rozpočet městyse Čachrov na rok 2017 předložil starosta. Rozpočet byl řádně vyvěšen
na úřední desce a po krátké diskuzi bylo navrženo rozpočet chválit:
Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely
ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o
smlouvě budoucí na tuto akci byla schválena v březnu 2016 předchozím zastupitelstvem, nyní
jižje stavba provedena aje nutno smlouvu schválit:
Schváleno 9 hlasy
ad 6) Žádost o účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužno ti pro Plzeň ký kraj ve výši
31 020,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. Platí se každý rok, jen cena je
různá, starosta navrhuje schválit:
Schváleno 9 hlasy
Žádost o poskytnutí finanční podpory na záchranu kostela sv. Václava v Čachrově - žadatel
,Spolek kostel pro lidi, lidi pro ko tel" žádá o částku 50 000,- Kč na nákup přístroje
zabraňujícímu vzlínání vody do objektu. Vzhledem k tomu, že kostel je i vizitkou městyse,
navrhuje starosta schválit příspěvek dle předložené veřejnoprávní smlouvy:
Schváleno 9 hlasy
Žádost o dotaci na akci k výročí osvobození Čachrova armádou USA - žadatel spolek
Čachrovská zemská dráha žádá o částku 15000,- Kč. Navrženo schválit dle předložené
veřejnoprávní smlouvy:

Schváleno 7 hlasy, 2 hlasy proti
Žádost o poskytnutí dotace na protidrogovou prevenci - žadatel Město Klatovy žádá o
příspěvek 1 898,- Kč. Vzhledem k tomu, že pomoc se poskytuje pouze na území města
Klatovy a dle úsudku zastupitelstva neslouží našim občanům, je navrženo neposkytnout
příspěvek:
chváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel
Žádost o poskytnutí daru na provoz spolku Linka bezpečí, z.s. - žadatel žádá o částku 5 000,Kč, navrženo neposkytnout tento dar:
Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel
Žádost o poskytnutí daru klubu RADOST - žadatel z Prostějova žádá o jakýkoli příspěvek.
Vzhledem k vzdálenosti regionu je navrženo neposkytnout dar:
Schváleno 9 hlasy
ad 7) Byly předloženy 3 žádosti o opravy MK - Dobřemilice, Kunkovice a Březí. K těmto
starosta navrhuje přidat dokončení MK na Svinné a opravy MK Wolsau - Chřepice, Fišerův
dvůr - Ovčíny, Šimandlův dvůr. Dále prořezání, případně obnovení MK Buchar - Gerlov,
tato je třeba nejprve geodeticky zaměřit. Ing. V. Zahrádka navrhuje zkontrolovat stav všech
MK dle Pasportu, který by se měl nechat aktualizovat a při plánování oprav postupovat dle
tohoto Pasportu, který bude řádně doplňován.
avrženo toto využít, ale do té doby začít
pracovat na přípravě oprav MK výše uvedených:
Schváleno 8 hlasy, 1 hlas e zdržel
ad 8) Manželé Schodlbauerovi předložili žádost o prodej části pozemku p.č. 456/13 v k.ú.
Čachrov. Po krátké diskuzi navrženo dlouhodobě pronajmout část pozemku, kterou mají tito
oplocenou.
Schváleno 9 hlasy
ad 9) Paní Lenka Schlosserová podala žádost o směnu pozemků na Ovčínech z důvodu
urovnání majetkových vztahů - komunikace vede po částech jejích pozemků a ona hospodaří
na částech pozemků obecních. Proto je navrženo schválit záměr směny částí pozemků p.č.
1344,1345,1346/1,1465/3
a 1465/8 v k.ú. Javorná na Šurnavě v majetku městyse Čachrov za
části pozemků p.č. 977/2, 977/3, 977/4, 1000, 1006/2 a 1069 v k.ú. Javorná na Šumavě
v majetku Lenky Schlosserové dle přiloženého geometrického plánu:
Schváleno 9 hlasy
ad 10) Knihovnice Marie Zahrádková žádá o přemístění Místní knihovny v Čachrově
z důvodu chybějícího sociálního zázemí. Jediná možnost se jeví jako přestěhování do budovy
a MŠ, kde by ovšem na taly komplikace s pohybem cizích návštěvníků po budově školy a
rovněž s budoucím využitím místnosti současné knihovny. Proto je navrženo nepřemisťovat
zatím knihovnu a zjistit zda by bylo možné vybudování sociálního zázemí v nynějších
prostorách:
Schváleno 7 hlasy, 2 hla y se zdržely

zs

ad 11) Různé
MUDr. Petr Havránek a Ing. Václav Červený žádají o prodej části pozemku p.č. 155/5 v k.ú.
Dobřemilice o výměře cca 6 m2 pro stavbu malé sakrální stavby - Božích muk. Po krátké
diskuzi je navrženo schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 155/5 v k.ú. Dobřemilice:
Schváleno 6 hlasy, 3 hlasy se zdržely
Zalesnění holin v majetku městyse - v roce 2013 při tvorbě nového Lesního hospodářského
plánu bylo zjištěno několik nezalesněných
holin v obecních lesích. Tehdejší zastupitelstvo
toto projednávalo a vzhledem k tomu, že nemělo všechny informace, rozhodlo o nezalesnění,
případně prodeji těchto holin především z ekonomických
důvodů. Starosta ovšem nyní zjistil,
že cena za vyjmutí z lesního půdního fondu je minimálně 462609,Kč/ha, z toho 40% by
následně mělo být vráceno obci, ovšem i tak vyjde ekonomičtěji
holiny nechat zalesnit a
oplotit. Proto navrhuje tyto holiny geodeticky zaměřit a následně zalesnit:
Schváleno 9 hlasy
Pan Imrich More žádá o prodej zbytku žulových
farském dvoře. Vzhledem k možnému budoucímu
Schváleno 9 hlasy

kostek, složených u garáže na techniku na
využití pro potřeby obce navřeno neprodat:

V majetku městyse v letošním roce uschly 3 vzrostlé stromy - 1 v Čachrově a 2 v Javorné.
Vzhledem k nebezpečí padání suchých větví a růstu stromů v blízkosti drátů el. vedení je
třeba tyto pokácet. Náklady na toto pokácení by mohly být poměrně vysoké, ale úřad obdržel
nabídku od pana Václava Matějky, že pokácení provede zdarma a ponechá si dřevo na topení.
Nabídka se po konzultaci s odborníky jeví jako výhodná a proto je navrženo schválit tuto
nabídku:
Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel
Vzhledem ke stavu minibusu Renault a poměrně velkým nákladům
starosta navrhuje schválit prodej tohoto minibu u:
Schváleno 9 hlasy

na jeho případnou

opravu

Na minulém zasedání byl vznesen požadavek na konání ZM na pátek místo na čtvrtek.
Starosta navrhuje ponechání zasedání na čtvrtek, Ing. V. Zahrádka podal protinávrh na konání
v pátek. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu:
Pátek - 2 hlasy pro, 6 hlasů proti, 1 hlas se zdržel
Čtvrtek - 6 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 hlas se zdržel
Schváleno konání zastupitelstev městyse nadále ve čtvrtek
Rovněž na minulém zasedání padl návrh na koupi projektoru pro promítání
veřejných zasedáních zastupitelstva. Navrženo koupit tento projektor:
Schváleno 7 hlasy, 2 hlasy se zdržely

dokumentů

na

ad 12) Diskuse:
Ing. Jan Bejvl připonměl, že už na rok 2016 byla Čachrovské zemské dráze chválena dotace
na pořádání akce k výročí osvobození Čachrova armádou USA a nebyla dosud proplacena bude prověřeno

Ing. V. Zahrádka vznesl požadavek, aby při každém prodeji pozemku bylo doloženo, jak
městys pozemek nabyl a v jaké hodnotě
Ing. V Zahrádka vznesl požadavek, aby na začátku každého dalšího jednání ZM podal starosta
zprávu o proběhlých jednáních

ffí,

Zapsal:

Ing. Vlastimil Valeš

Ověřili: Ing. Stanislav Kolář
Josef Hosnedl
Starosta: JosefBejvl
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