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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 13 dne 22. 4. 2020,  

které se konalo  v kanceláři starostky města od 13,30 hodin. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl 
Dále přítomni:  Ing. A. Staňková 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel 

       Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin  

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Veřejná zakázka na dodávku služeb „Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu z území 

města Kašperské Hory“ 

5. Smlouva o dílo na realizaci akce „Návštěvnické WC – Hrad Kašperk“ 

6. Připojení pozemku k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu 

7. Provedení kácení 1 ks jasanu u kapličky u školy 

8. Ostatní - Informace o průběhu VŘ na obsazení pozice vedoucí finančního odboru 

9. Závěr 
 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 22. 4. 2020;  

 usnesením č. 4 - výběr dodavatele veřejné zakázky na služby „Zajištění svozu a likvidace 
komunálního odpadu z území města Kašperské Hory“, a to  společnost Pošumavská odpadová, 
s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy, IČ 04510984, společnost s ručením omezeným, která splnila 
veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem a byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější s cenovou nabídkou 1.351.940,00 Kč bez DPH / 1 rok; 

 usnesením č. 5 - uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení akce: „Hrad Kašperk, návštěvnické WC na 
prvním nádvoří“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a  Technickými službami Města 
Kašperské Hory, IČ: 611 72 839 na provedení díla za celkovou, nejvýše přípustnou, cenu 
1.243.639,80 Kč bez DPH  a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Termín dokončení a předání díla 
je 5. 6. 2020; 

 

Rada města vzala na vědomí:  
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 8 - informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/ho Finančního 

odboru MěÚ Kašperské Hory;  
 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 3 - s vyloučením účastníka ECO - F a.s., Na Švihance 1476/1, 120 00  Praha 2 – 

Vinohrady, z další účasti v podlimitní veřejné zakázce na služby „Zajištění svozu a likvidace 
komunálního odpadu z území města Kašperské Hory“ z důvodu  nesplnění  podmínek zadavatele 
v určené lhůtě;  

 usnesením č. 6 - s připojením pozemku 954/1 v k. ú. Kašperské Hory ke kanalizační a vodovodní síti, 
na náklady stavebníka  Kašperské Hory; 

 usnesením č. 7 - provedení pokácení 1 ks jasanu na p.p.č. 938/5 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  v k.ú. Kašperské Hory,  Ing. Jiřím Naušem, IČ: 66347441, za 

nabídnutou celkovou cenu 6.000,- Kč.  
Jednání rady města bylo ukončeno ve 14,15 hod.  

               V Kašperských Horách 22. 4. 2020 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka         Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

                         v. r.                   v. r.   

Ověřeno dne: 22. 4.  2020 


