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Usnesení z 5. jednání Rady města Kašperské Hory dne 9. 1. 2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mg. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana 

Naušová 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Mgr. R. Nový, R. Kolářová, J. Kaňáková, Ing. Slonková, Bc. 
Eger  

 

Omluveni: ---------------- 

                                                                                                             Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

Návrh programu jednání: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 
4. ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory – odpisový plán, vyřazení majetku, jednání s ředitelem školy, 

vedoucí MŠ a vedoucí jídelny 

5. MěKIS – žádost pořadatelů akce The Winter Trail 

6. Majetková agenda 

7. Pozemková agenda 

8. Ostatní, různé  

9. Závěr 

 

 

Rada města schválila  

 usnesením č. 1 – navržený program jedná dne 9. 1. 2019; 

 usnesením č. 3 - stavební úpravy  v rámci akce „Přestavba původní tělocvičny na třídy ZŠ 
a MŠ“ podle studie řešení WC  ve 2. NP budovy, GP Ing. Lejska ze dne 21. 12. 2018, 
s náklady ve výši  zhruba 130.000,- Kč bez DPH; 

 usnesením č.4 - odpisový plán ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. se sídlem Vimperská 230, 
341 92 Kašperské Hory, IČ 71005501, pro rok 2019 ve výši 173.172,- Kč; 

 usnesením č. 6 - krátkodobou zastávku a zaparkování automobilových veteránů na 
vyhrazených místech v prostoru náměstí v rámci akce The Winter Trail dne 31. ledna 2019 
v době od 12 do 15 hod.; 

 usnesením č. 9 - podání žádosti o změnu projektu „Intenzifikace ČOV“, týkající se 
prodloužení termínu pro podání zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, a to do 

30. 6. 2019; 
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 usnesením č. 10 - podání žádosti o změnu projektu „Obnova pramenišť a přeložka 
propojovacího potrubí Starý a Nový Ždánov“, týkající se prodloužení termínu pro podání 
zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, a to do 30. 6. 2019; 

 

 usnesením č. 13 - propachtování pozemkových parcel číslo 510 část – trvalý travní porost 
o výměře 5582 m2, 513 – trvalý travní porost o výměře 11728 m2 a 516 – vodní plocha, 
zamokřená plocha o výměře 31682 m2, vše v katastrálním území Horská Kvilda, celková 
výměra 48992 m2, s tím, že nemovitosti budou využívány k provozování ekologické 
zemědělské výroby a související činnosti, na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023, 

pachtovné ve výši 300,- Kč/ha/rok. Pachtovní smlouva se uzavírá s  

 – ,  

 

 usnesením č. 14 - propachtování pozemkové parcely číslo 1368 – ostatní plocha, ostatní 
dopravní plocha, o výměře 1855 m2 v katastrálním území Vchynice-Tetov I. Obci Srní, Srní 
113, 341 92 Kašperské Hory. Podmínky pachtu: plocha pro provozování parkoviště na 
Antýglu, pachtovné 170.000,- Kč/rok + platná sazba DPH, pachtovní smlouva na dobu 
určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; 

 usnesením č. 16 - s účinností od 1. ledna 2019 peněžité plnění poskytované fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkce v těchto orgánech 
města:  
- komise majetková, bytová, kulturní a sportovní: předseda komise 500 Kč  za jedno 

zasedání komise jehož se zúčastní, nejvýše však 500,- Kč/měsíc; ostatní členové komise 
300,- Kč za jedno zasedání jehož se zúčastní, nejvýše však 300,- Kč za měsíc; 

- komise pro projednávání přestupků: člen komise  500,- Kč za jedno zasedání jehož se 
zúčastní, nejvýše však 500,- Kč za měsíc. 

- peněžité plnění bude členům komisí  poskytováno čtvrtletně; 

 

 usnesením č. 17 - roční odměnu členům komisí rady města (majetková, kulturní, bytová 
a komise pro projednávání přestupků) ve stejné výši jako v roce 2018, tj. členům komise 
bytové, majetkové a komise pro projednávání přestupků 2 500 Kč, členům kulturní komise 
2 000 Kč hrubého. 

 

 

Rada města vzala na vědomí  

 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 

 usnesením č. 12 - předložený Plán investic pro rok 2019 a předpokládaný plán investic pro 
roky 2018-2023 s tím, že uvedené plány budou předmětem  dalších jednání RM. 
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Rada města souhlasila  
 usnesením č. 5 - s vyřazením zastaralého, poškozeného a nefunkčního majetku ZŠ, ZUŠ 

a MŠ Kašperské Hory, p. o. se sídlem Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory, IČ 71005501, 
dle návrhů  inventarizační komise, na základě inventur uskutečněných k 31. 12. 2018; 

 

 usnesením č. 7 - s umístěním stavby „IV-12-0011130-Zhůří, 5RD-TR,kNN“ do pozemků ve 
vlastnictví města Kašperské Hory, p.p.č. 161 a 392, vše v k.ú. Zhůří u Rejštejna, které jsou 
v majetku města Kašperské Hory, podle předložené žádosti firmy VAMA, s.r.o., IČ 
47287926, ze dne 20. 12. 2018 za podmínky, že komunikace umístěná na p.p.č. 392 nebude 
poškozena a vedení bude provedeno podvrtem; 
 
 

 usnesením č. 19 - se záměrem pronájmu bývalé zubařské ordinace v čp. 360 Zlatá Stezka, 
Kašperské Hory, pro drobné podnikání, a zveřejnění záměru na úřední desce. Podmínky 
pronájmu: minimální cena nájemného je stanovena  na 510,- Kč /m2/rok (zálohy na služby 
se hradí zvlášť, započtení inflace k nájemnému proběhne po dosažení kumulativní hodnoty 
inflace 3 %); 

 

 usnesením č. 20 - s podáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 

6. 12. 2018, vydaném v soudním sporu Stavoplast KL spol. s. r. o., IČ 40740056 vs. Město 
Kašperské Hory, a to pouze proti výroku o nákladech řízení (nesprávně stanovená výše 
částky, kterou má město obdržet od  žalobce Stavoplast KL spol. s. r. o.). 

 

 

Rada města delegovala 

 usnesením č. 21 - členem Rady Národního parku Šumava, jako zástupce města Kašperské 
Hory, ve smyslu ustanovení  § 20 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  Ing. Hanu Naušovou. 
 

 

Rada města odložila 

 usnesením č. 8 - projednání souhlasu s umístěním stavby „Červená,KT,čp.36-NN“ do 
pozemků p.p.č. 810 v k.ú. Červená u Kašperských Hor, žadatele  STEMONT JS s.r.o., IČ 
27971589, 11/2018, do doby doplnění  podkladů v žádosti; 
 

 usnesením č. 18 - projednání žádosti  spolku Přátelé Mouřence, z. s.,  o finanční příspěvek 
na obnovu křížku u annínského mostu, do doby doplnění podkladů k projednání 

 

Rada města uložila 

 usnesením č. 11 - jednateli společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. předložit ekonomická 
data ke stanovení ceny vodného a stočného (srovnání cen vodného a stočného v letech 

2017-2018, způsob výpočtu, kalkulaci nákladů v uvedených letech //cena za  1 m3 vodného 
a stočného// včetně nákladů na údržbu, opravy, investice/odpisy) na jednání rady města 
16. 1. 2019. Současně rada města ukládá jednateli  Technických služeb  města K. Hory, s. r. 
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o. a vedoucí Finančního odboru MěÚ předložení uvedených podkladů za rok 2015. Termín 
pro předložení podkladů: 14. ledna 2019. 

 

 

Rada města revokovala 

 usnesením č.  15 - usnesení č. 19 ze dne 5. 12. 2018: Rada města  schvaluje, s účinností od 
1. ledna 2019,  odměny za měsíc fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 
a  vykonávají funkce v komisích rady: předseda komise (majetková, bytová, kulturní 
a sportovní) – 500,- Kč; člen komise (majetková, bytová, kulturní a sportovní) – 300 Kč; člen 
komise pro projednávání přestupků – 500 Kč. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18 hod. 

V Kašperských Horách 9. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                            …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
Ověřeno dne: 15. 1. 2019 
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