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Usnesení  z jednání Rady města Kašperské Hory č. 21 dne 2. 5. 2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. R. Bečvář, Bc. M. J. Vrba 

Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl 
                                                                                                         Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 

 

4. Pozemková agenda 

 

5. Majetková agenda 

a)  stanovisko ke stavbě: Kašperské Hory, KT, p.č. 178/1 - NN 

b) využití stavební buňky, lokalita Na Prádle 

 

6. EVK Kašperské Hory s. r. o.  
a) řešení provozní ztráty 

b) převod hospodářského výsledku 

 

7. Ostatní, různé  
a) výběr a jmenování jednatele obchodní společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o.  
b) smlouva o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti TS 

c) zajištění autobusové  dopravy na základě smlouvy s veřejným autobusovým dopravcem 

d) odvětrání a vytápění radničních kobek v přízemí a patře budovy 

e) změna obsazení majetkové komise  
 

8. Závěr 

 

 

Rada města schválila 

 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 2. 5. 2019; 

 

 usnesením č. 3 -pronájem části pozemkové parcely č. 214 – ostatní plocha o výměře 8 273 m2, části 
stavební par. č. 211/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 073 m2 a st. p. č. 611 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 044 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, žadateli Martinovi 

Řimnáčovi,  za podmínek stanovených v záměru 
pronájmu; 

 

 usnesením č. 4 - pronájem pozemkových parcel číslo: 2361 - ostatní plocha, 2321 - ostatní plocha, 
2322 - ostatní plocha, 2319 - ostatní plocha, 2316 část - ostatní plocha, 1543/2 - ostatní plocha, 

2320 - ostatní plocha, 2357 část - ostatní plocha, 2360 - ostatní plocha, 2363 – ostatní plocha 
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o celkové výměře 5 904 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: 
minimální nabídková cena 15.000,- Kč za celou dobu nájmu, pronájem v termínu od 29. 7. 2019 do 
6. 8. 2019, pro účely provozování prvků lidové technické zábavy v době konání kašperskohorské 
pouti, Vlastimilu Lagronovi,

 

 usnesením č. 5 - pronájem části pozemkové parcely č. 513/2 – lesní pozemek o výměře 937 m2, 

v katastrálním území Svojše, s těmito podmínkami: minimální výše pronájmu 13,20,- Kč/m2/rok, 

nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu 
neurčitou od 1. 5. 2019, za účelem přístupu ke stavební parcele č. 68, s č.p. 15, Petru Milkovi, 

 

 usnesením č. 12 - převod hospodářského výsledku společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ:  
05230624,  ve výši 67.227,04 Kč na účet č. 408 – Nerozdělený zisk minulých let; 

 

 usnesením č. 14 - obsah a uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o. mezi obchodní společností a jednatelem, kdy datem zahájení 
výkonu funkce je 6. 5. 2019. 

 

Rada města doporučila 

 usnesením č. 11- zastupitelstvu města schválit proplacení části prokazatelné ztráty z provozování   
vodohospodářské infrastruktury  společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ:  05230624, ve výši 
700.000,- Kč; 

 

Rada města souhlasila 

 usnesením č.7 - se záborem části pozemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 45 m2 v katastrálním území Kašperské Hory, na umístění skládky stavebního 
materiálu při rekonstrukci domu č. p. 35 v Kašperských Horách, dle žádosti jednatele společnosti 
BLS spol. s r.o., Podmínky záboru: prostranství 
bude uvedeno do původního stavu, úhrada záboru bude provedena dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010, o místních poplatcích, čl. 17, 1) písmeno a), kdy sazba poplatku činí za každý i započatý 
m2 a každý i započatý den za umístění skládky stavebního materiálu, lešení, apod. 0,50 Kč; 

 

 usnesením č. 8 - s podáním žádosti o koupi části pozemkové parcely č. 2343 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 70m2

 v katastrálním území Kašperské Hory z důvodu umístění stavby 
chodníku. Žádost bude podána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je 
vlastníkem předmětné pozemkové parcely; 

 

 usnesením č. 9 - souhlasí s realizací stavebního záměru  v rámci akce „Kašperské Hory, KT, p.č. 
178/1 - NN“, dle předložené projektové dokumentace, na základě žádosti  projektanta Senergos, 

a. s., zastupujícího investora ČEZ Distribuce, a.s. ; 
 

 usnesením č. 16 - s provedením  úprav prostor radnice (kobek) v přízemí a v prvním patře budovy- 

odvětrávání, vytápění / temperování, v rozsahu a dle cenové nabídky předložené nabídky firmy 
Thermoluft KT s. r. o., IČ: 29109990. 
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Rada města neschválila 

 usnesením č. 6 - záměr pronájmu části pozemkových parcel č. 594/1 – vodní plocha o výměře 247 
m2 a č. 594/2 – vodní plocha o výměře 2 673 m2, vše v katastrálním území Svojše. Předmětem 
žádosti je pronájem cca 2 m širokého „pruhu“ za účelem vytvoření malé vodní elektrárny, Ing. 

Rudolfu Kučerovi; 
 

Rada města vzala na vědomí  
 usnesením č. 2 -  zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 usnesením č. 10 - informaci o umístění a využití stavební buňky v lokalitě Na Prádle s tím, že 

podrobnější informace podá Odbor správy majetku a investic města na některém z dalších jednání 
rady; 

 usnesením č. 15 - informaci o zahájení provozu nového autobusového dopravce ve veřejné dopravě 
od 14. 6. 2020 a oznámení o tom, že město Kašperské Hory bude do 13. 6. 2020 zajišťovat tuto 
službu (veřejnou linkovou dopravu) vlastním autobusem v rámci Smlouvy mezi městem Kašperské 
Hory, IČ: 00255645 a společností POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), IČ: 290 99 846; 

 

 usnesením č. 17 - ukončení členství B. Bernardové v majetkové komisi rady města ke dni 

30. 4. 2019. 

 

Rada města jmenovala 

 usnesením č. 18 - členkou majetkové komise Ing. Pavlínu Šimáčkovou, referentku pozemkové držby 
Odboru správy majetku a investic města Kašperské Hory, s platností od 1. 5. 2019;  

 

Rada města zvolila  

 usnesením č. 13 - do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Města Kašperské Hory 
s. r. o. Ing. Ondřeje Koubka,  s datem nástupu do funkce 
6. května 2019, a souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o.; 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18,00   hod. 

V Kašperských Horách 2. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….…………                                            …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                                Ing. Hana Naušová, členka rady  

 

Ověřeno dne:   7. 5. 2019 

 


