
Usnesení č. 2/2021 

ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného  

dne 29. 7. 2021 v Javorné v „Penzionu U Silnice“  
 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 

 

-       komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě – Plán společných 

        zařízení 

-       zápis do kroniky městyse za rok 2020 

- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2021 – 2030   

- založení fondu na obnovu vodovodů a kanalizací 

- statut fondu na obnovu vodovodů a kanalizací dle přílohy 

-       zřízení zvláštního bankovního účtu pro účely fondu na obnovu vodovodů  

        a kanalizací 

-       převod částky 1 500 000,- Kč na nově zřízený účet na obnovu vodovodů 

        a kanalizací  

-       strategický plán rozvoje městyse Čachrov pro roky 2021 – 2030  

-       aktualizované vybrané úseky komunikací, které budou předány na úřad  

        městyse se žádostí o zařazení do kategorie MK  

-       prodej pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Čachrov o výměře 53 m2 Josefu Ciprýnovi 

        za cenu 50,- Kč/m2 

-       záměr prodeje částí pozemků p.č. 489/1 a 714/1 v k.ú. Chvalšovice  

        u Čachrova 

- záměr pronájmu pozemku p.č. 49 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby „Jesení, novostavba provozovny se služebním bytem 

na pozemku p.č. 93/4 – vodovod“ 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby č. IV-12-0017949/SOBS VB/2 „Kunkovice, KT, 

parc. č. 15/11 – NN“ 

- přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse 

ve výši 25 000,- Kč z dotačního titulu „2021 příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy“ 

-       přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse 

        ve výši 150 000,- Kč z dotačního titulu „PSOV PK 2021 – projekty obcí“ 

-       bezúplatné užívání (pronájem) části pozemku p.č. 456/13 v k.ú. Čachrov  

        o rozloze do 1 m2 firmě Zásilkovna s.r.o. pro umístění, provoz, servis a 

        případnou obměnu Z-BOXu 

-       poskytnutí finančního daru obcím postiženým tornádem ve výši 50 000,- Kč 

        prostřednictvím Sdružení místních samospráv, z.s., na účet bez názvu, 

        č.ú. 6013196329/0800  

-       rozpočtové opatření č. 3/2021 dle přiloženého seznamu 
 



Zastupitelstvo městyse neschválilo: 

 

-       poskytnutí fin. daru obcím postiženým tornádem ve výši 500 000,- Kč 

        prostřednictvím Sdružení místních samospráv, z.s. 
 
 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 

- zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM 

 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………    ………………………….. 
      Ing. Stanislav Kolář            Josef Bejvl                               

           místostarosta                                         starosta                                   


