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Usnesení z mimořádného jednání Rady města Kašperské Hory č. 32 dne 14. 8.  2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města:  Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, P. Míková, BBUs., Mgr. Zdeněk Svoboda 

Omluveni: Ing. Hana Naušová 

                                                                                                        Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Provoz organizační složky města Hrad Kašperk 

a) seznámení s výsledkem kontroly provozu OS 

b) personální agenda 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2019 

5. Doplnění hodnotící a výběrové komise pro VŘ  na pozici kastelán/vedoucí organizační složky Hrad 

Kašperk 

6. Ostatní 
7. Závěr 

  

 Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 14. 8.  2019; 

 usnesením č. 5 - přijetí navýšení dotace na výkon sociální práce ve výši 29.668,- Kč ze státního 
rozpočtu (MPSV); 

 usnesením č. 6 - rozpočtové opatření č. 12/2019, kterým se povyšuje kapitola příjmů o 106.096 Kč 
(příjmy – daně z hazardních her, kino, pronájem hrobových míst, navýšení dotace na výkon sociální 
práce, vratka přeplatku daně z nabytí nemovitostí). Kapitola výdajů se nemění; 

 usnesením č. 7 - doplnění výběrové a hodnotící komise, pro VŘ  na pozici kastelán/vedoucí 
organizační složky Hrad Kašperk, o tři členy; 

 

Rada města vzala na vědomí : 
 usnesením č. 2 - obsah zprávy kontrolní skupiny o provedené namátkové kontrole 

provozu organizační složky Hrad Kašperk a výsledek kontrolního zjištění; 
 usnesením č. 4 - oznámení tajemnice o trvajících a nově vzniklých nesrovnalostech v pracovně 

právní agendě u pracovníků organizační složky Hrad Kašperk, předání písemné zprávy o těchto 
nesrovnalostech vedoucímu organizační složky a zaslání oprávněným osobám; 

 

 

Rada města uložila: 
 usnesením č. 3 - vedoucímu organizační složky hrad Kašperk Mgr. Zdeňku Svobodovi vysvětlit 

inventarizační rozdíly zjištěné na základě provedené  inventury ke dni 8. 7. 2019 a  zaslat  písemné 
vyjádření  s návrhem na řešení radě města do 27. 8. 2019 do 12,00 hodin a následně se účastnit 
projednání této záležitosti na jednání rady města dne 28. 8. 2019; 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 16,30  hod. 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka                                                 Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

v. r.          v. r.  

Ověřeno dne: 20. 8. 2019 


