Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 30 v roce 2021
které se konalo 09.12.2021 v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová, místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Radek Vrhel, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková
Omluveni: ---------------Zahájení jednání v 07:30 h
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
žádost o zrušení usnesení RM ze dne 10.11.2021 a stanovisko ke změně projektu
výstavby dvou bytových domů v ulici Nová v Kašperských Horách
5. Závěr.

Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 09.12.2021;
Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
Rada města projednala a souhlasila:
 usnesením č. 3 – rada města projednala žádost sdružení nezávislých kandidátů Pohoda
zastoupeného Jaroslavem Chladou, Kašperské Hory, a souhlasila se závěry zjištěnými
a předloženými starostkou města k žádosti sdružení nezávislých kandidátů Pohoda Kašperské
Hory, zastoupeného Jaroslavem Chladou, Kašperské Hory;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 4 - své usnesení č. 4 ze dne 10.11.2021 tohoto znění: „Rada města souhlasí
s realizací záměru „Stavba 2ks bytových domů Kašperské Hory – ul. Nová, pozemky p. č. 71,
72/1, 72/2, 72/3, k. ú. Kašperské Hory“, dle předložené projektové dokumentace. Investor
Roman Kreuziger,
s podmínkou uzavření smlouvy
o spolufinancování oprav sítí stanovených společností EVK Kašperské Hory, s.r.o. (vyjádření ze
dne 4. 11. 2021).“;
Rada města doporučila
 usnesením č. 5 - zastupitelstvu města, aby projednalo a rozhodlo ve věci změny projektu
stavby investora Romana Kreuzigera, Zruč-Senec, „Stavba 2ks bytových domů Kašperské Hory
– ul. Nová, pozemky p. č. 71, 72/1, 72/2, 72/3, k. ú. Kašperské Hory“, dle žádosti ze dne
02.11.2021 a předložené projektové dokumentace.
Konec jednání v 08:30 h
V Kašperských Horách 09.12.2021

Bohuslava Bernardová, v. r.
starostka
Ověřeno 13.12.2021

Ing. Miroslav Mäntl, v. r.
místostarosta

