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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 17 dne 10. 6. 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, Ing. R. Bečvář, Ing. Jana Slonková, Ing. P. Kocman, Z. Vrhel 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel 

                                    Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Bytová agenda 

a) ukončení činnosti členky bytové komise – jmenování nového člena 

b) prodloužení nájemních smluv, nové žádosti o městský byt 
5. Majetková agenda 

a) pořízení zařízení INFRASET na opravy komunikací 
b) stanovisko ke stavbě: Kašperské Hory, KT, Kavrlík č.p. 2 – NN 

c) umístění okapů v rámci akce „Rekonstrukce střechy, krovu objektu Besední 26, Kašperské Hory“ 

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce „Hrad Kašperk, návštěvnické WC na 
prvním nádvoří 

6. Pozemková agenda 

- pronájmy pozemků, prodloužení záboru pozemku, pacht pozemku 
- prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci Mikroregionu Šumava-západ 
- návrh řešení pozemkové směny  
- zrušení servisní smlouvy mezi městem Kašperské Hory a společností EVK Kašperské Hory s. r. o.  
- smlouva  o pachtu a provozování vodovodního a kanalizačního řadu  
- skutečné provedení stavby v ul. Dlouhá, Kašperské Hory  

- výstavba CZT v Šumavské ulici v Kašperských Horách  
7. Ostatní 

a) zakoupení firewallu pro město Kašperské Hory  
b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory  pro TJ Kašperské 
Hory z. s., na úhradu nákladů spojených s činností taneční skupiny Power 

c) nabídka na vytvoření městských symbolů pro zápis do sněmovního registru 

d) stávková pohotovost starostů – snížení  daňových příjmů pro obce 

e) žádost o zapůjčení  velkého stanu a pivních setů 

f) jmenování komise pro VŘ 

g) přijetí dotace na  přestavbu opěrné zdi u školy 

h) likvidace dřevokazného hmyzu a ochrana krovu na budově radnice 

i) poděkování hejtmana Plzeňského kraje 

8. Závěr 

 

 

Rada města schválila:  
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 26. 5. 2020;  

 usnesením č. 11  pronájem pozemkových parcel číslo 182/2 – trvalý travní porost o výměře 100 m2, 

182/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, 182/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
21 m2 a 182/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2, vše v katastrálním území Kašperské 
Hory. Podmínky pronájmu: výše nájemného 1,-Kč/m2/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, 
pokud kumulativně dosáhne 3%, pronájem na dobu neurčitou od 1. 6. 2020 pro účely 
zahrádkářského využití. Nájemní smlouva se uzavírá s 341 
92 Kašperské Hory; 
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 usnesením č. 12 - pronájem části pozemkové parcely číslo 327/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 279 m2 v katastrálním území Opolenec. Podmínky pronájmu: výše 
nájemného 1,- Kč/m2/rok, pronájem na dobu neurčitou od 1. 6. 2020, pronájem pro zahrádkářské 
účely, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3%. Nájemní smlouva 

se uzavírá s Praha 3 Žižkov; 
 usnesením č. 14 - záměr pronájmu části pozemkové parcely číslo 2143/8 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 28 m2 v katastrálním území Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: pronájem 
pro parkování 2 osobních automobilů, na dobu neurčitou, výše pronájmu – 10,- Kč/m2/rok, 

nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %; 
 usnesením č. 19 - Smlouvu o pachtu a provozování vodovodního a kanalizačního řadu, která se 

uzavírá mezi Městem Kašperské Hory a společností EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, 341 
92 Kašperské Hory. Smlouva se uzavírá od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
dobou. Předmětem pachtu je podnikatelská činnost spočívající v provozování vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu, úpravě a rozvodu pitné vody a odvádění odpadních vod; 

 usnesením č. 21 - nákup firewallu (prodloužení do 11. 6. 2021), za cenu do 29.000,- Kč včetně DPH, 
dle cenové nabídky společnosti AUTOCONT, a. s. Plzeň, IČ: 04308697; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 3 - ukončení činnosti Magdaleny Hanzíkové v bytové komisi, a to k 15. červnu 2020; 
 usnesením č. 6 - informaci o splněném závazku – splacení dlužného nájemného vzniklého na nájmu 

v Kašperských Horách, a informaci o řádném plnění splátkového kalendáře   
v případě splátek dlužného nájemného u v Kašperských Horách; 

 usnesením č. 20 - informaci  o termínech, podmínkách a povinnostech vyplývajících ze  Smlouvy 
o spolupráci při budování veřejné infrastruktury ze dne 9. 5. 2018, uzavřené mezi městem 
Kašperské Hory a společností TRIO-D s. r. o., IČ: 40522831; 

 usnesením č. 23 - nabídku společnosti Heraldika s. r. o., Brno, na vytvoření městských symbolů pro 
zápis do  sněmovního registru a pověřuje tajemnici úřadu  zjištěním a předložením dalších podkladů 
pro  případné rozhodnutí o akceptování nabídky, nebo její části, na některém z nejbližších jednání 
rady města; 

 usnesením č. 24 - informace Sdružení místních samospráv o stávkové pohotovosti starostů 
z důvodu nového návrhu rozpočtového určení daní, který snižuje příjmy obcí; 

 usnesením č. 28 - informaci o stavu krovu na budově radnice a cenovou nabídku na provedení 
sanace krovu; 

 usnesením č. 29 - dopis hejtmana Plzeňského kraje, jímž vyjadřuje poděkování za spolupráci při 
řešení  dopadů pandemie Covid-19; 

 

Rada města jmenovala:  
 usnesením č. 4 - členkou bytové komise rady města Lucii Valentovou (Technické služby Města 

Kašperské Hory s. r. o.), a to s platností od 15. 6. 2020; 

 usnesením č. 26 - hodnotící komisi, pro výběrová řízení na pozice: matrikář(ka)/agenda podatelny 
a mzdová(ý)  a finanční účetní, ve složení: P. Míková, BBUs., D. Stíbalová, Ing. A. Staňková; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 5 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to 
včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí; 

 usnesením č. 7 - se zařazením žádosti o byt v DPS do seznamu uchazečů; 
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 usnesením č. 8 - s umístěním a s realizací stavby „Kašperské Hory, KT, Kavrlík čp.2-NN“, na st.p.č. 
2/1 v k.ú. Kavrlík, podle předložené dokumentace, zpracované firmou Projekty, revize elektro Kraus 
s.r.o., IČ 08149615, 03/2020; 

 usnesením č. 9 - s realizací akce „Rekonstrukce střechy, krovu objektu Besední 26, Kašperské Hory“, 
s umístěním okapů a jejich napojením na stávající kanalizační síť; 

 usnesením č. 10 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce „Hrad 
Kašperk, návštěvnické WC na prvním nádvoří“, který upravuje cenu díla o vícepráce v hodnotě            
23.486,14 Kč bez DPH na celkem 1.533.222,40 Kč včetně DPH, z důvodu víceprací schválených 
zadavatelem (město Kašperské Hory), pověřuje starostku města jeho podpisem a zároveň souhlasí 
s doplněním seznamu subdodavatelů stavebních prací o EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ: 05230624.; 

 usnesením č 15 - se zvláštním užíváním části místní komunikace (chodníku) v Kašperských Horách 
na pozemkové parcele číslo 2150/9 (ulice Bohdana Týbla) a na pozemkové parcele číslo 2150/10 

(Besední ulice) o celkové velikosti 53 m2 v katastrálním území Kašperské Hory k účelu umístění 
lešení kolem domu č. p. 18 v Kašperských Horách, a to společnosti Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 
385, 342 01 Sušice, v termínu od 30. 5. 2020 do 30. 6. 2020; 

 usnesením č. 17 - s přesahem stavby  malozpracovny masa v čp. 308 v Kašperských Horách, a to 
s otevíráním vstupních vchodových dveří na pozemek ve vlastnictví města parc. č. 2150/4 - ostatní 
komunikace, v k. ú. Kašperské Hory; 

 usnesením č. 25 - s výpůjčkou jednoho velkého stanu a 10 ks pivních setů pro akci Family Camp, 
pořádanou Římskokatolickou farností v Kašperských Horách ve dnech 3.-8. srpna 2020; 

 

Rada města doporučila:  
 usnesením č. 13 - zastupitelstvu města znovu projednat Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 21. 10. 2016, neboť nastaly skutečnosti, které by 
měly urychlit vyplacení dotace za projekt Putování bez hranic srdcem Evropy; 

 usnesením č. 22 - zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kašperské 
Hory a TJ Kašperské Hory, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kašperské Hory ve výši 
195.000,- Kč, na úhradu nákladů spojených s činností taneční skupiny Power v roce 2020; 

 usnesením č. 27 - zastupitelstvu města přijetí účelové dotace ve výši 500.000,- Kč z dotačního titulu 
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – Projekty obcí, na přestavbu opěrné 
zdi u školy; 

 

Rada města nesouhlasila: 
 usnesením č. 16 -  se směnou pozemků v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor, mezi městem 

Kašperské Hory a žadatelkou , dle návrhu o směnu zaslaného žadatelkou, 
platného ke dni 10. 6. 2020; 

 

Rada města zrušila: 
 usnesením č. 18 - „Smlouvu o zajištění servisních služeb“, která byla uzavřena mezi Městem 

Kašperské Hory a společností EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory, 
k 30. 6. 2020, a to dohodou obou smluvních stran. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 15,30  hod.  

               V Kašperských Horách 10. 6. 2020 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka         Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

                         v. r.                   v. r.   

Ověřeno dne: 17. 6. 2020 


