Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 31 v roce 2021
které se konalo 20.12.2021 v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Petr Málek
Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel
Zahájení jednání: ve 14:00 h

PROGRAM
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10.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Pozemková agenda
a) pacht části p.p.č. 2150/1 – občerstvení u stánku;
b) zrušení předzahrádky před domem čp. 8;
Majetková agenda
a) souhlas s výstavbou nového zemního kabelu NN pro ČEZ Distribuce, a. s.;
b) Stanovisko ke stavbě: „Rekreační objekt Kašperské Hory“ na p.p.č. 1332/17
a 2206/1, oba v k.ú. Kašperské Hory;
c) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory – rekonstrukce požární zbrojnice“;
d) návrh smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu „Modernizace školy“;
Bytová agenda – prodloužení nájemních smluv, nové žádosti o byty, přidělení volných
bytů;
Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 21/2021;
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p. o.
–financování stravovacích služeb zaměstnanců školy;
Ostatní
a) dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb z 11.12.2018;
b) aktualizace organizační struktury MěÚ Kašperské Hory;
Závěr.

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 20.12.2021;
 usnesením č. 15 - rozpočtové opatření č. 21/2021, kterým se navyšuje příjmová i výdajová
stránka rozpočtu o 13.400,00 Kč – přijetí a čerpání účelové neinvestiční dotace pro jednotku
SDH Kašperské Hory poskytnutou Ministerstvem vnitra GŘ HZS;





usnesením č. 17 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a JUDr. Karlem Baumrukem, Klatovy, IČ: 64390993,
který řeší úpravu paušální sazby za poskytované právní služby městu a jeho organizacím;
usnesením č. 18 - aktualizaci organizační struktury MěÚ Kašperské Hory týkající se způsobu
uspořádání a počtu pracovních pozic kmenových zaměstnanců u MěKIS Kašperské Hory
a u organizační složky města Hrad Kašperk, dle předloženého návrhu;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - informaci ohledně ukončení využívání části p.p.č. 2150/27 v k.ú. Kašperské
Hory pro předzahrádku pro dům č.p. 8 na Náměstí v Kašperských Horách;
 usnesením č. 13 - zápis z jednání bytové komise dne 16.12.2021;
Rada města souhlasila
 usnesením č. 3 - s propachtováním části p.p.č. 2150/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 10 m2, v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky pachtu: pachtovné 1.000,00 Kč/měsíc,
pacht na dobu určitou od 01.12.2021 do 31.03.2022, pro účely umístění přenosného
zastřešení občerstvení pro návštěvníky města, Jaromíru Kůsovi














usnesením č. 5 - s výstavbou nového zemního kabelu NN v délce 24 m pro připojení stávající
zahrádky p.p.č. 1329/24 v k.ú. Kašperské Hory, za podmínek uvedených v žádosti firmy
ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy;
usnesením č. 6 - s realizací stavebního záměru akce „Rekreační objekt Kašperské Hory“ na
pozemcích p.č. 1332/17, 2206/1, oba v k.ú. Kašperské Hory, stavebníka Petra Jelínka
dle předložené dokumentace;
usnesením č. 7 - s komunikačním napojením stavby „Rekreační objekt Kašperské Hory“ na
pozemku p.č. 1332/17 v k.ú. Kašperské Hory, k účelové komunikaci na pozemku p. č. 2206/1
v k.ú. Kašperské Hory v majetku města Kašperské Hory, dle předložené dokumentace;
usnesením č. 8 - s odkanalizováním stavby „Rekreační objekt Kašperské Hory“ na pozemku
p. č. 1332/17 v k.ú. Kašperské Hory pomocí nové kanalizační přípojky do veřejné kanalizace,
vedoucí v tělese obecní účelové komunikace p.č. 2206/1 v k.ú. Kašperské Hory v majetku
města Kašperské Hory, dle předložené dokumentace;
usnesením č. 9 - s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kašperské
Hory – Rekonstrukce požární zbrojnice“, mezi městem Kašperské Hory (objednatelem), IČ:
00255645 a zhotovitelem PRIMA, akciová společnost, IČ: 47239743, který se týká změn
technického řešení a ceny projektu, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
usnesením č. 10 - s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Modernizace školy“ mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice, IČ: 26064928, za cenu 222.000,00 Kč bez DPH. Současně rada města
pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
usnesením č. 11 - s prodloužením nájemních smluv těm nájemníkům, kteří o to včas požádali
a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
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usnesením č. 14 - s doporučením bytové komise k přidělení jednoho městského bytu a dvou
bytů v DPS;
usnesením č. 16 - se způsobem financování stravovacích služeb zaměstnanců Základní školy,
Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o., podle předloženého návrhu
ředitele školy na základě požadavků vyvolaných změnou příslušné legislativy, a to s platností
od 01.01.2022;

Rada města stanovila:
 usnesením č. 12 - měsíční nájemné pro ubytovací jednotku č. 2 v čp. 95, Kašperské Hory, ve
výši 31,62 Kč/m² podlahové plochy.
Konec jednání v 15,00 h
V Kašperských Horách 20.12.2021

Bohuslava Bernardová v. r.
starostka

Ing. Miroslav Mäntl v. r.
místostarosta

Ověřeno 27.12.2021
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