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ájemocení 
 

 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 1 v roce 2023,  

které se konalo 11.01.2023 v kanceláři starosty města. 
 

 

Přítomni:        

starosta města: Jan Voldřich, DiS. 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Bohuslava Bernardová, Pavel Marek, Ing. Ondřej Koubek, 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Lucie Valentová, Ing. Pavlína Šimáčková, Petr Málek 

omluveni:--- 

 

Zahájení jednání ve 14:00 h 

 

PROGRAM 

 

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

5.  Majetková agenda  
6.  Pozemková agenda  

a) žádost o zřízení parkovacích stání před DPS v Kašperských Horách; 
b) pacht části nemovitosti p.p.č. 2150/1 v k. ú Kašperské Hory; 
c) pronájem části p.p.č. 1322/5 v k. ú. Kašperské Hory; 
d) umístění restauračních předzahrádek v roce 2023 na p.p.č. 2150/27 a 2150/6 – oba v k. ú. 

Kašperské Hory; 
e) pacht části p.p.č. 2150/1 v k. ú. Kašperské Hory; 
f) pronájem části nebytových prostor v objektu kina v Kašperských Horách; 
g) pacht části p.p.č. 2150/1 v k. ú. Kašperské Hory; 
h) žádost o výpůjčku klubovny v Horském klubu pro činnost dětského klubu Jonáš; 

7.  Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. – výsledky hospodaření společnosti v roce 2022, 

informace o situaci u Hamerského potoka;  

8.  Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.  - dodatek k pachtovní smlouvě – parkoviště 
pod hradem Kašperk; 

9.  Odbor životního prostředí - změna sazebníku odměn za zajištění a obsluhu míst zpětného 
odběru ve veřejné síti i ve sběrném dvoře – EKO KOM, a. s. 

10.  Ostatní 
a) výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka Stavebního úřadu MěÚ Kašperské 

Hory; 

b) Pravidla pro poskytování tuzemských cestovních náhrad pro rok 2023 pro zaměstnance města 
a úřadu; 

c) žádost o možnost krátkodobé zastávky sportovních automobilů na náměstí 
29. července 2023; 

d) provoz Horského klubu – akce s hudební produkcí, oslavy ad.; 

e) žádost o povolení likvidace a vyřazení majetku z evidence Základní školy, Základní umělecké 
školy a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o.;  

f) žádost o výpůjčku kina pro koncert pořádaný Dětským domovem v Kašperských Horách; 
g) žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet; 
h) informace k realizaci projektu parkoviště v ul. Smetanova; 

11.  Závěr.  
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Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 11.01.2023; 

 usnesením č. 11 - záměr pachtu části pozemkové parcely č. 2150/1 o výměře 4 m2, v k. ú. 
Kašperské Hory. Podmínky pachtu: minimální výše pachtovného 10,00 Kč/m2/den, v termínu od 
01.06.2023 do 30.09.2023, vyjma dní: 04.–06.08.2023 a 08.–10.09.2023, pro účely umístění 
prodejního stánku; 

 usnesením č. 12 - záměr výpůjčky části p.p.č. 1322/5 v k.ú. Kašperské Hory o výměře 2 m2, 

s podmínkami: výpůjčka na dobu neurčitou od 01.02.2023 z důvodu umístění tepelného 
čerpadla; 

 usnesením č. 15 - záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 91 m2, v objektu s č.p. 132, 
který je součástí st. p. č. 34 v k.ú. Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: nájemné: 12.000,00 
Kč/rok, pronájem na dobu určitou od 01.02.2023 do 31.01.2025, pro účely nekomerční zájmové 
spolkové činnosti; 

 usnesením č. 16 - záměr pachtu části pozemkové parcely č. 2150/1 o výměře 6 m2, 

v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky pachtu: minimální výše pachtovného 10,00 Kč/m2/den, 

v termínu od 01.06.2023 do 30.09.2023, vyjma dní: 04.–06.08.2023 a 08.–10.09.2023, pro účely 
umístění prodejního stánku; 

 usnesením č. 17 - záměr výpůjčky  klubovny č. 2 v Horském Klubu v Kašperských Horách, pro 
činnost volnočasového dětského klubu Jonáš provozovaného Charitou Sušice,  na dobu od 
01.01.2023 do 31.12.2023, vždy 1× v týdnu, v pondělí od 15 do 18 hodin; 

 usnesením č. 21 - Dodatek č. 7 k pachtovní smlouvě ze dne 06.06.2016 uzavřené mezi městem 
Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Technickými službami Města Kašperské Hory, s. r. o., 
IČ: 61172839, a pověřuje starostu města podpisem dodatku; 

 usnesením č. 24 - pravidla pro poskytování tuzemských cestovních náhrad pro rok 2023 pro 

zaměstnance města a úřadu, podle předloženého návrhu; 
 usnesením č. 29 - výpůjčku prostor kina za účelem uspořádání akce Nejmilejší koncert pořádané 

Dětským domovem Kašperské Hory dne 20. března 2023; 
 

 

Rada města souhlasila 

 usnesením č. 3 - se zařazením nových žádostí o přidělení městského bytu a o výměnu městského 
bytu do evidence žadatelů; 

 usnesením č. 4 - se zařazením nových žádostí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou sužbou 
v Kašperských Horách do evidence žadatelů; 

 usnesením č. 6 - s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení na stavbu „Kašperské Hory – vodovod a kanalizace – parkoviště ul. 
Smetanova“, od zpracovatele Ing. Iva Šrámková, Hlavňovice, IČ: 73717908, za cenu 70.800,00 Kč 
bez DPH; 

 usnesením č. 8 - s  umístěním dvou předložených schodů před vstupem do provozovny v objektu 

č.p. 35 (náměstí) na chodníku pozemku p.č. 2150/1 v  k.ú. Kašperské Hory;  

 usnesením č. 9 -s přesahem požárně nebezpečného prostoru od navržené stavby č.p. 35 na 
pozemek p.p.č. 2150/1 k.ú. Kašperské Hory; 

 usnesením č. 10 - s vyhrazením bezplatných trvalých parkovacích míst pro 2 vozidla Charity 
Sušice, na pozemkové parcele č. 2150/13 v k.ú. Kašperské Hory, s tím, že místa budou osazena 
příslušnou dopravní značkou; 

 usnesením č. 13 - s propachtováním částí pozemkových parcel číslo 2150/27 a 2150/6, vše 
ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Kašperské Hory, pro umístění 
restauračních zahrádek pro provozovny: Hotel Kašperk, Kašperskohorský pivovar a cukrárna, Na 



 

 

3 

Solné stezce, Rósta kafé, dle „Tržního řádu“ – Nařízení města Kašperské Hory č. 1/2011 v platném 
znění od 01.01.2023 do 31.12.2023, výše pachtovného stanovena Obecně závaznou vyhláškou 
města Kašperské Hory č. 2/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je  od 

01.01.2023 do 31.03.2023: 1,00 Kč/m2/den, od 01.04.2023 do 31.10.2023: 2,00 Kč/m2/den a od 

01.11.2023 do 31.12.2023: 1,00 Kč/m2/den; 

 usnesením č. 14 - s propachtováním části pozemkové parcely číslo 2150/1 - ostatní plocha 
v katastrálním území Kašperské Hory o výměře 9 m2. Podmínky pachtu: pachtovné 
510,00 Kč/měsíc, účel: pro umístění prodejního stánku, na dobu určitou od 01.01.2023 do 

31.12.2023, Kašperské Hory; 

 usnesením č. 23 - s opakovaným vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 
referent/ka Stavebního úřadu MěÚ Kašperské Hory v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 usnesením č. 25 - s užitím loga města v rámci propagace akce 66 mil šumavských dne 
29. července 2023; 

 usnesením č. 26 - s krátkodobým parkováním historických vozidel v rámci III. ročníku srazu 
automobilových veteránů 66 mil šumavských, na kašperskohorském náměstí dne 29. července 
2023. 

 usnesením č. 28 - s vyřazením a likvidací nepotřebného, nefunkčního a neopravitelného majetku 
zřizované organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské 
Hory, p. o., podle protokolů o odpisu hospodářských prostředků předložených inventarizační 
komisí; 

 usnesením č. 30 - s připojení města Kašperské Hory k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, 
vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne 10.03.2023; 

 

 

Rada města nesouhlasila: 
 usnesením č. 7 - se stavebními úpravami a nástavbou objektu Besední č.p. 23, podle návrhu 

žadatele ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ 25229869, Klatovská 818/11, 301 38 Plzeň; 

 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 5 - informace správce bytového fondu o způsobech a možnostech stanovení ceny 

nájemného v městských bytech;  

 usnesením č. 18 - informace k výsledkům hospodaření společnosti Kašperskohorské městské 
lesy, s. r. o. za rok 2022; 

 usnesením č. 20 - informace k situaci v horní části Hamerského potoka, která nastala v listopadu 

loňského roku z důvodu narušení toku potoka bobřími hrázemi a návrhu řešení Správy NP 
Šumava; 

 usnesením č. 22 - informace o změně sazebníku odměn za zajištění a obsluhu míst zpětného 
odběru ve veřejné síti i ve sběrném dvoře poskytnuté společností EKO KOM, a. s., s platností  od 
01.01.2023; 

 usnesením č. 27 - informaci o stížnostech na nepřiměřený hluk v nočních hodinách při 
soukromých akcích v pronajatých prostorách v Horském klubu; 
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 usnesením č. 31 - informace starosty města o řešení projektu (úpravách podle požadavků  
památkářů) budoucího parkoviště v ulici Smetanova v Kašperských Horách, které 
vyplynulo ze společného setkání investorů a projektantů 11.01.2023; 

 

Rada města rozhodla: 
usnesením č. 19 - rada města v působnosti valné hromady společností: Kašperskohorské městské 
lesy, s. r. o., Statek Kašperské Hory, s. r. o., EVK Kašperské Hory, s. r. o. a Technické služby Města 
Kašperské Hory, s. r. o., rozhodla o zadání zpracování Plánu činnosti na rok 2023 a střednědobého 
výhledu činnosti na období 2024-2026 všem jednatelům uvedených městských společností, a jejich 
předložení do 22. února 2023.  
 

 

Jednání rady města ukončil starosta po projednání všech bodů programu v 18:30 hodin. 

 

Termín dalšího jednání rady města je 25.01.2023, jednání se uskuteční v kanceláři starosty města. Na 

tomto jednání avizoval nepřítomnost Ing. Ondřej Koubek. 
 

 

 

 

 

Jan Voldřich, DiS, starosta     Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta 

 

 

Ověřeno dne 16.01.2023 

 

 

 


