Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 10 v roce 2021 dne 28. 4. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 16.00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář
Omluveni:---------Zahájení jednání: 14.00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 4/2021;
6. Majetková agenda
a) parkování pro TS Města Kašperské Hory, s. r. o., vyhrazené parkování u Hostelu;
b) stanovisko k investiční akci: „Teplovodní přípojka na p.p.č. 2406, k.ú. Kašperské Hory“;
c) návrh na uzavření smlouvy o dílo na akci „Kašperské Hory, Oprava kanalizace u č.p. 114 a 115
včetně napojení“;
d) žádost o souhlas s vedením nové naučné stezky Po stopách savců Kašperskohorska;
e) výzva k podání nabídky k veřejné zakázce na služby malého rozsahu: „Projektová
dokumentace Bytový dům – Kašperské Hory v Besední ulici, zpracování předprojektové
přípravy, projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a dokumentace
pro provádění stavby“;
f) žádost o změnu trasy kanalizační a vodovodní přípojky pro p. č. 1292/8 v k. ú. Kašperské Hory;
g) žádost o souhlas se stavbou parkovacího zázemí domu č.p. 376 v Kašperských Horách;
h) návrh Smlouvy o výstavbě parkovacích stání v Horní ulici v Kašperských Horách;
i) rozšíření krajnice při silnici v k. ú. Horská Kvilda;
j) návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Kašperské Hory vodovod a kanalizace v Karlově ulici“;
k) žádost stavebníka domů v Šumavské ulici v Kašperských Horách o souhlas s dočasnou
náhradní příjezdovou trasou ke stavbě;
l) Smlouva o dílo na „Vypracování projektové dokumentace – Výměna protipožárních dveří v ZŠ
Kašperské Hory“;
m) žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství;
7. OS Hrad Kašperk – licenční práva k publikaci;
8. Ostatní
a) žádost o schválení splátkového kalendáře;
b) reakce na podněty zastupitele J. Ešnera ohledně cen tepla pro podnikatelské subjekty v oblasti
c)
d)
e)
f)
9. Závěr.

ubytování;
stížnost na chování nájemníků v domě č. p. 384 v Kašperských Horách;
nabídka monitoringu ovzduší a počasí;
žádost o svolání pracovního jednání zastupitelstva města;
zpráva o ekonomických výsledcích společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o.;

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 28. 4. 2021;
 usnesením č. 6 - rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se povyšují rozpočtové příjmy o částku
70.400,71 Kč, což je výše kompenzačního bonusu za období od 1.2 do 31.3.2021 ze státního
rozpočtu;
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usnesením č. 12 - vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová
dokumentace Bytový dům – Kašperské Hory v Besední ulici, zpracování předprojektové přípravy,
projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a dokumentace pro provádění
stavby“ dle předloženého návrhu, v souladu s § 6 z. č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek a se směrnicí města č. 1/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v podmínkách Města Kašperské Hory;
usnesením č. 13 - oslovení firem k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Projektová dokumentace Bytový dům – Kašperské Hory v Besední ulici, zpracování předprojektové
přípravy, projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a dokumentace pro
provádění stavby“: Raval Projekt v. o. s, Kollárova 240/24, 301 00 Plzeň, IČ: 49194852; D.I.M.
spol. s r. o., A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice, IČ: 15769062; Projektová a znalecká kancelář
Ing. Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93 / I, 339 01 Klatovy, IČ: 26400235; Vítězslav Oudes, Žihobce 143,
342 01 Sušice, IČ: 73384631;
usnesením č. 15 - změnu trasy vodovodní a kanalizační přípojky vedené v pozemku města
p. č. 1282/4 v k. ú. Kašperské Hory, pro novostavbu RD na p. p. č. 1292/8 v k. ú. Kašperské Hory, dle
návrhu investorů stavby rodinného domu;
usnesením č. 17 - návrh Smlouvy o výstavbě parkovacích stání v Horní ulici v Kašperských Horách
mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a TPB Development s. r. o., Druztová 312, IČ: 08357111,
a pověřuje starostku dalším jednáním o uzavření smlouvy;
usnesením č. 22 - Smlouvu o dílo mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Ing. Petrem Čonkou,
IČ: 61780626, jejímž předmětem je „Vypracování projektové dokumentace – Výměna protipožárních
dveří v ZŠ Kašperské Hory“ pro ohlášení stavby a pro provádění stavby, za celkovou cenu ve výši
20.000,- Kč dle předloženého návrhu, a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy;
usnesením č. 24 - Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě ze dne 16. 7. 2018 mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a
, jímž se řeší způsob
úhrady odměny za poskytnutá práva k publikaci „Skřítkové pod Kašperkem“;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 27 - nabídku společnosti Agdata s. r. o. Brno, na monitoring ovzduší a počasí a rozhodla
neakceptovat tuto nabídku;
 usnesením č. 28 - žádost Ing. Koubka o svolání pracovního jednání zastupitelstva města k otázce
bydlení ve městě;
 usnesením č. 29 - zprávu o ekonomických výsledcích hospodaření společnosti Kašperskohorské
městské lesy s. r. o. za I. čtvrtletí roku 2021;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to
včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 4 - se zapsáním nových žádostí o přidělení bytu do seznamu uchazečů;
 usnesením č. 5 - se zapsáním nové žádosti o přidělení bytu do DPS v Kašperských Horách do seznamu
uchazečů;
 usnesením č. 7 - s vyhrazením 5 parkovacích míst pro osobní automobily, pro potřeby Hostelu, v ulici
Bohdana Týbla v Kašperských Horách;
 usnesením č. 8 - s realizací stavebního záměru akce „Teplovodní přípojka na p.p.č. 2406, k.ú.
Kašperské Hory“, na pozemku v majetku města Kašperské Hory p. č. 2150/25 (místní komunikace)
v k.ú. Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace;
 usnesením č. 9 - s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Kašperské Hory a firmou VAK Servis s.r.o.,
IČ: 26375869, jejímž předmětem je akce „Kašperské Hory, Oprava kanalizace u čp. 114 a 115 včetně
napojení“ na pozemkových parcelách p.č. 1322/4, 1322/5 a 2206/1, vše v k.ú. Kašperské Hory,
v ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.4.2021 ve výši 274.177,15 Kč bez DPH a v termínu
zhotovení do 14.5.2021 dle předloženého návrhu, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 11 - s vybudováním nové naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví města Kašperské
Hory, zaměřené na faunu Kašperskohorska, a s umístěním 8 infopanelů a jednoho interaktivního
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prvku na trase, na základě žádosti R
Kašperské
Hory. Stezka bude umístěna na pozemkových parcelách č. 1723/1, 1723/7, 1723/9, 1723/10,
1723/17, 1725/1, 1729, 1727, 1726, 1724/2, 1724/1, 1750, 2235/1, 1736 – vše v k. ú. Kašperské Hory,
na pozemkových parcelách č. 206, 103/2, 103/1, 104/1, 182, 107/8, 107/2, 636/1, 637, 132, 163/2,
628/3, 93/1, 93/3, 93/4, 94/3, 97 – vše v k. ú. Lídlovy Dvory a na p. p. č. 205 a 185/1 – obě v k. ú.
Červená u Kašperských Hor;
usnesením č. 16 - jako vlastník sousedního pozemku, s umístěním a realizací “Parkovacího zázemí
domu čp. 376“ na p. p. č. 2402 v k. ú. Kašperské Hory, dle předloženého návrhu;
usnesením č. 18 - s provedením úprav silnice - rozšíření krajnice pro část komunikace II/169 na
pozemku p. č. 206/2 v k. ú. Horská Kvilda, který vlastní město Kašperské Hory, a to na žádost
a náklady Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.;
usnesením č. 20 - oslovením firem pro zakázku „Vypracování projektové dokumentace – Kašperské
Hory - vodovod a kanalizace v Karlově ulici“, v souladu se Směrnicí č. 1/2018 města „Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Města Kašperské Hory“;
usnesením č. 21 - s vedením dočasného náhradního přístupu pro stavbu nízkopodlažních domů
v Šumavské ulici v Kašperských Horách, s ohledem na plánovanou uzavírku ulice Šumavská z důvodu
stavby „Propojení rozvodů CZT a vodovod v Šumavské ulici“, a to přes parcely p. č. 2285, 2363, 2361
a 1534/2 – vše v k.ú. Kašperské Hory, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu;
usnesením č. 23 - s dočasným záborem veřejného prostranství, z důvodu stavebních prací na objektu
Náměstí č.p. 7 v Kašperských Horách, od 29. 4. do 31. 5. 2021 (stavba lešení, oprava fasády);
usnesením č. 25 - s uzavřením splátkového kalendáře s
341 92 Kašperské Hory, na úhradu dluhu za poplatky za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2017-2021 včetně;

Rada města revokovala:
 usnesením č. 10 - usnesení č. 24 ze dne 14. 12. 2020, usnesení č. 13 ze dne 3. 2. 2021 a usnesení č. 25
ze dne 14. 4. 2021 – všechna usnesení se týkají trasy a pozemků dotčených budoucí naučnou stezkou
Po stopách savců Kašperskohorska;
Rada města jmenovala:
 usnesením č. 14 - hodnotící a výběrovou komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Projektová dokumentace Bytový dům – Kašperské Hory v Besední ulici, zpracování předprojektové
přípravy, projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a dokumentace pro
provádění stavby“, ve složení: B. Bernardová, Ing. M. Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová,
Radek Vrhel;
Rada města neschválila:
 usnesením č. 19 - uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Kašperské Hory a Ing. Ivou Šrámkovou,
Milínov, IČ: 3717908 na „Vypracování projektové dokumentace – Kašperské Hory - vodovod
a kanalizace v Karlově ulici“;
Rada města požádala:
 usnesením č. 26 - jednatele společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o., správce
bytového fondu města, aby nejpozději do 5. 5. 2021 zaslal radě města písemnou zprávu o prověření,
šetření a výsledcích řešení stížnosti na chování nájemníků v bytě v č.p. 384 v ul. Besední
v Kašperských Horách;
Konec jednání: v 17,00 hod.
Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 3. 5. 2021

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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