ocení

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 4 v roce 2022
které se konalo 16.02.2022 v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Helena Marková, Ing. Pavlína Šimáčková, Bc. Martina
Hamáková, Ing. Petra Heberleinová
Omluveni: od 15:00 hodin Ing. Andrea Staňková
Zahájení jednání: ve 14:00 h
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Pozemková agenda
a) umístění reklamní tabule na parkovišti pod hradem Kašperk;
b) umístění reklamní tabule na pozemku města v k. ú. Horská Kvilda;
6. Odbor životního prostředí – odstranění stromů na pozemku města v k. ú. Kašperské Hory;
7. MěKIS Kašperské Hory
a) Oblastní destinace Srdce Šumavy, z. s.;
b) dotační program města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové,
spolkové a další zájmové činnosti v roce 2022;
c) změna obecně závazné vyhlášky města Kašperské Hory o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství;
8. Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.
a) žádost o kompenzaci provozní ztráty sportovních zařízení města;
b) smlouva o poskytnutí dotace na období od 01.01.2022 do 31.12.2022;
9. OS Hrad Kašperk – Výroční zpráva za rok 2021
10. Ostatní
a) nabídka na zhodnocení volných finančních prostředků města;
b) oslovení ke spolupráci při vydání knihy místní autorky;
c) Oblastní charita Sušice – veřejnoprávní smlouva na dotaci na rok 2022;
d) Zdravotnické služby Šumava, s. r. o. – veřejnoprávní smlouva na dotaci na rok 2022;
e) dopis A. Chladové radě města;
11. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 16.02.2022;
 usnesením č. 9 - odstranění 2 ks javoru klenu s obvody kmenů 122 a 130 cm rostoucích na p.p.č.
203/4 – ostatní plocha, v k.ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví města. Práce provedou Technické služby
Města Kašperské Hory, s. r. o.;
 usnesením č. 13 - kompenzaci ztráty městských sportovišť za rok 2021 ve výši 726.861,90 Kč, ve
prospěch provozovatele Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.;
 usnesením č. 15 - výroční zprávu organizační složky města Hrad Kašperk za rok 2021, předloženou
vedoucím organizační složky Mgr. Václavem Kůsem, a to bez výhrad;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv těm nájemcům, kteří podali včas žádost
o prodloužení a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 4 - se zapsáním nové žádosti o byt v DPS Kašperské Hory do seznamu uchazečů;
 usnesením č. 6 - s přidělením bytu C 15 v DPS Kašperské Hory dle návrhu bytové komise;
 usnesením č. 7 - s umístěním reklamní tabule pro Pivovar Lyer, Modrava, na parkovišti pod
hradem Kašperk, na p.p.č. 466 v k.ú. Žlíbek ve vlastnictví města Kašperské Hory, za podmínek:
reklamní tabule bude dřevěná podobného vzhledu a velikosti stávajících tabulí;
 usnesením č. 18 - souhlasí se zveřejněním loga města v připravované knížce Šumavské pohádky
paní Tmy nejen pro malé čtenáře místní autorky J. Zábranské Halbhuberové za poplatek ve výši
2.000,00 Kč.;
 usnesením č. 19 - se zakoupením výtisků knihy Šumavské pohádky paní Tmy nejen pro malé
čtenáře místní autorky J. Zábranské Halbhuberové v předprodeji, do výše max. 6.500,00 Kč. Knížky
budou využity v městské knihovně, jako dárky při vítání nových občánků města a v rámci
prezentačních dárků města, případně budou určeny k prodeji v MěKIS;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 5 - zápis z jednání bytové komise ze dne 15. ledna 2022;
 usnesením č. 22 - obsah dopisu
adresovaný radě města;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 10 - zastupitelstvu města projednat vznik spolku „Srdce Šumavy z.s.“;
 usnesením č. 11 - zastupitelstvu města projednat a schválit dotační program města Kašperské
Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2022;
 usnesením č. 12 - zastupitelstvu města projednat a schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Kašperské Hory o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2022, dle předloženého
návrhu;
 usnesením č. 14 - zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 800.000,00
Kč na kompenzaci provozní ztráty sportovních zařízení města na rok 2022, mezi městem Kašperské
Hory, IČ: 00255645 a provozovatelem - Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.,
IČ: 611 72 839;
 usnesením č. 20 - zastupitelstvu města projednat a schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na sociální služby Charity Sušice na rok 2022 z rozpočtu města Kašperské Hory ve výši
230.000,00 Kč dle schváleného rozpočtu města na rok 2022 (pečovatelská služba, odlehčovací,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální
poradenství), mezi poskytovatelem dotace městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a příjemcem
dotace Charitou Sušice, IČ: 64388441;
 usnesením č.
21 - zastupitelstvu města projednat a schválit poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kašperské Hory ve výši 232.000,00 Kč,
mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností Zdravotnické služby Šumava s. r. o.,
IČ: 28031792, na zajištění provozu společnosti od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;
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Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 8 - s umístěním reklamní tabule pro Hotel Rankl, Horská Kvilda, na p.p.č. 77/2 v k.ú.
Horská Kvilda ve vlastnictví města Kašperské Hory;
Rada města projednala:
 usnesením č.
16 - nabídku banky ČSOB na zhodnocení volných finančních zdrojů města
prostřednictvím termínovaného vkladu;
Rada města svěřila:
 usnesením č. 17 - ve smyslu ust. § 103 odst. 4 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
pravomoc k rozhodování o právních jednáních a k provádění právních jednání za město Kašperské
Hory směřujících ke zhodnocení volných finančních prostředků města Kašperské Hory,
prostřednictvím termínovaného vkladu dle nabídky banky ČSOB, starostce města Bohuslavě
Bernardové.

Konec jednání v 16,20 h
V Kašperských Horách 16.02.2022

Bohuslava Bernardová, starostka

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta

Ověřeno dne: 21.02.2022
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