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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 19 dne 17. 4. 2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Miroslav Mäntl,  
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Mgr. Z. Svoboda,  Ing. R. Bečvář, Ing. J. Slonková,  

Omluveni: Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel 

                                                                                                        Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 
4. Hrad Kašperk            

a) výroční zpráva hradu za rok 2018  

 

5. EVK Kašperské Hory s. r. o.  
a) kompenzace provozní ztráty  

 

6. Majetková agenda 

a) 2 IRD Prádlo – investor Davostav s.r.o., IČ 02984652 

b) Výběrové řízení  - rekonstrukce Besední ul.  
c) Veřejné zakázky malého rozsahu na akce města 

d) dokončené projekty – informace o administraci 

e) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na hostel 
f)  Stočné 2019 dle podmínek dotace 

 

7. Technické služby  
a) Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a rozhodnutí o výsledku hospodaření Technických 
služeb Města Kašperské Hory s.r.o. 
b) Smlouva o poskytnutí dotace  
 

8. Finanční agenda   

 a) rozpočtová opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 

 

9. Pozemková agenda 

a) žádost o povolení užívání veřejného prostranství 
b) žádost o souhlas k provedení úklidu a ponechání dřevní hmoty 

 

 

10. Vlajka a znak města 

 

11. Výsledek VŘ - jmenování jednatele společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o.  
 

12. Ostatní, různé  
a) ZAK TV – nabídka spolupráce, komunikační kampaň, Okénko z města obcí  
b) spoluúčast na preventivním projektu „Školáci nejen o prázdninách“ 

 

13. Závěr 
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Rada města schválila 

usnesením č. 1- navržený program jednání dne 17. 4. 2019;  

usnesením č. 3 - Výroční zprávu organizační složky Hrad Kašperk za rok 2018 a Plán činnosti hradu 

Kašperk na rok 2019; 
 

usnesením č. 10 - rozpočtové opatření č. 3/2019, které se týká navýšení příjmové části o 168 676 

Kč (dotace MPSV, pojistné plnění Š Octavia a vratka proplacených nezhotovených prací projektu 

SARE Cikánka) a přesunu částek v kapitole výdajů, bez dopadu na zvýšení či snížení výdajové části 
rozpočtu; 

 

Rada města souhlasila 

usnesením č. 5 – s vypsáním společné veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na 
akci: “Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská“  dle předložené zadávací 
dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo, zadavatelů Města Kašperské Hory, IČ 00255645 a Správy 
a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 72053119; 
 

usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu městské turistické ubytovny 
(Hostel), mezi Městem Kašperské Hory a společností Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o., 
IČ 611 72 83 ze dne 3.1.2017, a pověřuje starostku města jejím podpisem; 
 

usnesením č. 12 - s povolením užívání veřejného prostranství na části p. p. č. 2317 v k. ú. 
Kašperské Hory, na základě žádosti  po dobu 
max. 1 měsíce, za účelem krátkodobé skládky dřeva (od 17.4. do 17.5. 2019); 
 

usnesením č. 13 - souhlasí s provedením úklidu dřeva po větrné kalamitě v prostorách u seismické 
stanice (u Zlatého potoka) žadatelem  a souhlasí s tím, aby si 
žadatel uklizenou dřevní hmotu ponechal; 
 

 

Rada města nesouhlasila 

usnesením č. 17 – se spoluúčastí na preventivním projektu Evropské policejní asociace formou 
zakoupení reklamního prostoru v publikaci „Školáci nejen o prázdninách“;  

 

Rada města doporučila  

usnesením č. 8 - zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM ze dne 21. 2. 2019: Zastupitelstvo 

města schvaluje, na základě plnění podmínek dotačního titulu z roku 2012 (dostavba kanalizace / 

akce „Kašperské Hory - dostavba kanalizace“, reg. č. projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05954/10048791), 
zvýšení ceny stočného pro rok 2019 o 1,00 Kč  na částku 20 Kč + DPH/1m3; 

 

usnesením č. 9 - zastupitelstvu města, na základě plnění podmínek dotačního titulu z roku 2012 

(dostavba kanalizace / akce „Kašperské Hory - dostavba kanalizace“, reg. č. projektu 
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CZ.1.02/1.1.00/09.05954/10048791), schválit navýšení ceny stočného pro rok 2019 na částku 
20,44 Kč/m3 bez DPH; 

 

usnesením č. 11 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2019, které se týká 
navýšení příjmové části o 2.075.000,- Kč (příjmy z prodeje pozemků, dotace z MK na restaurování 
hl. oltáře v kostele sv. Markéty a  restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého) a zvýšení výdajové 
části rozpočtu o 725.000,- Kč (vyplacení dotací z MK); 

 

usnesením č. 14 - návrhy týkající se městského znaku a městské vlajky, Mgr. Jana Tejkala, 
vexilologa a heraldika, zpracovávané pro oficiální schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a doporučuje zastupitelstvu města vybrané 
návrhy k projednání; 
 

 

 

Rada města vzala na vědomí  

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

 

usnesením č. 4 - informace vedoucího organizační složky Hrad Kašperk, Mgr. Zdeňka Svobody, o  
stavebních pracích provedených na hradě v roce 2018; 

 

usnesením č. 6 - zprávu o administraci dokončených projektů; 

 

Rada města jmenovala   

usnesením č. 15 – do funkce jednatelky společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. Ing. Hanu 
Naušovou,  s datem nástupu do funkce 1. 7. 2019, a 
souhlasila s uzavřením  Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Kašperskohorské městské 
lesy s. r. o.  

 

Rada města neakceptovala 

usnesením č. 16 - nabídku propagace města společnosti ZAK TV (Okénko z měst a obcí) v letošním 
roce; 

 

Rada města odložila 

na příští zasedání projednání bodů: 

- kompenzace provozní ztráty městské vodohospodářské infrastruktury společnosti EVK 
Kašperské Hory s.r.o.; 

- Veřejné zakázky malého rozsahu na akce města - vyhlášení výzev k předkládání nabídek na 
akce: Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle, Přívodní řad z Řetenic - Zpracování 
projektové dokumentace, Vybavení Mateřské školy v Kašperských Horách; 
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- Technické služby města Kašperské Hory - schválení účetní uzávěrky za rok 2018 
a rozhodnutí o výsledku hospodaření, návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019; 

 

Rada města nepřijala usnesení: 

- k žádosti Architektonické kanceláře Křivka, která zastupuje jako investora firmu Davostav 
s.r.o., IČ 02984652, o vyjádření k předkládané dokumentaci k realizaci plánované stavby 
2IRD v lokalitě Na Prádle – žádost byla před jednáním rady města stažena žadatelem. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 17,30 hod. 

V Kašperských Horách 17. 4. 2019 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                            …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
 

Ověřeno dne: 24. 4. 2019 


