Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 15 v roce 2021 dne 30. 6. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková
Omluveni: ----------Zahájení jednání: 14.00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Jmenování zástupců zřizovatele ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. do školské rady na následující
funkční tříleté období
5. Společnosti zřizované městem – odměňování jednatelů společností
6. Kašperskohorské městské lesy s. r. o.
a) výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2020;
b) žádost o souhlas – pořízení investice (nové vozidlo);
7. Majetková agenda
a) zateplení stropu radnice;
b) přeložka NN v ul. Vimperská, Kašperské Hory;
c) souhlas s umístěním a realizací nové tlakové kanalizace v ul. Zahrádkářů v Kašperských
Horách;
d) žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku;
8. OS Hrad Kašperk – smlouva o uvedení pořadu
9. Ostatní
a) rozpočtové opatření – příspěvek do sbírky Zvony pro Šumavu, příspěvek postiženým obcím na
Moravě
b) navýšení příspěvku města do sbírky Zvony pro Šumavu, finanční příspěvek na pomoc obcím
postiženým živelní pohromou na Moravě;
c) informace o vzniku pojistné události v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory s. r. o.;
d) souhlas s uspořádáním akce a s výpůjčkou pozemků;
e) informace o přechodu nájmu bytu;
10. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 30. 6. 2021;
 usnesením č. 5 - mimořádnou jednorázovou odměnu jednatelům městských společností: EVK Kašperské
Hory s. r. o., Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o., Kašperskohorské městské lesy s. r. o. a Statek
Kašperské Hory s. r. o.
Odměna je splatná v červenci 2021;
 usnesením č. 6 - Výroční zprávu o hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. za rok
2020 a výsledky hospodaření společnosti, bez výhrad;
 usnesením č. 7 - hospodářský výsledek společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. ve výši
3.935.545,47 a jeho převod na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let;
 usnesením č. 8 - přidělení finančních prostředků do Sociálního fondu společnosti Kašperskohorské
městské lesy s. r. o. ve výši 147.380,- Kč, a to z hospodářského výsledku – zisku za rok 2020;
 usnesením č. 10 - Smlouvu o dílo „Zateplení stropní konstrukce foukanou protipožární vatou – Městský
úřad Kašperské Hory“ ve výši 187.557,- Kč bez DPH, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645,
a společností CHYTRÉ STŘECHY s.r.o., IČ 05093571, dle předložené cenové nabídky č. 20210210BJiH ze
dne 10. 2. 2021, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 14 - Smlouvu o provedení zájezdového představení na hradě Kašperk ve dnech
28. a 29. 7. 2021, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností Divadla Kladno s. r. o., IČ 275
77 708, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
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usnesením č. 15 - rozpočtové opatření č. 8/2021, jímž se přesouvají položky v kapitole výdajů, a to
20.000,- Kč na projekt Zvony pro Šumavu a 20.000,- Kč na pomoc obcím postiženým nedávnou živelní
pohromou na Moravě. Finanční prostředky pomoci budou poukázány na konkrétní transparentní účet
pomoci, zřízený pro tento účel. Celková výše kapitoly výdajů se nemění;
usnesením č. 17 - poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu Zvony pro Šumavu ve výši 20.000,Kč z rozpočtu města;
usnesením č. 18 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč obcím postiženým nedávnou živelní
katastrofou na Moravě s tím, že finance budou poukázány na transparentní účet zřízený k tomuto účelu;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 9 - s pořízením nového vozidla do majetku společnosti Kašperskohorské městské lesy
s. r. o., dle nabídky společnosti AUTOPROFI s. r. o., Husova tř. 1420, České Budějovice;
 usnesením č. 12 - s umístěním a s realizací plánovaná stavby nové tlakové kanalizace, v délce cca 85m, na
p.p.č. 2145/1 a 1358/12 - obě v k.ú. Kašperské Hory, podle předložené situace zpracované firmou
VAKSERVIS, a.s., IČ 26375869, 05/2021;
 usnesením č. 13 - jako vlastník sousedního pozemku (p. p. č. 2145/1), s umístěním a realizací stavby pro
rodinnou rekreaci na p. p. č. 1353/3 a 1353/4 – obě v k. ú. Kašperské Hory, dle předložené dokumentace
ke stavebnímu povolení;
 usnesením č. 20 - s využitím části p. p. č. 1723/1 a části p. p. č. 2148/1 ve vlastnictví města – obě v k. ú.
Kašperské Hory, pro uskutečnění akce Industriální dědictví na Zlatém potoce (součást série programů
Industry Open, podporovaných Plzeňským krajem), pořádané ve dnech 10. a 11. července 2021. Po
ukončení akce budou předmětné pozemky uvedeny do původního stavu;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 19 - informace ředitele školy o vzniku pojistné události (částečné zatopení jedné třídy MŠ
a o postupu řešení při řešení této události s pojišťovnou;
 usnesením č. 21 - informaci ohledně přechodu nájmu bytu č. 10 v Besední ulici čp. 386, Kašperské Hory;
Rada města jmenovala:
 usnesením č. 3 - jako zřizovatel ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., jmenuje Ing. Ondřeje Koubka a Evu
Haisovou, jako zástupce zřizovatele pro činnost ve školské radě na následující tříleté funkční období od 11.
7. 2021 do 10. 7. 2024;
Rada města neschválila:
 usnesením č. 4 - v působnosti valné hromady společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. úpravu měsíční
odměny za výkon funkce jednatele společnosti od 1. 7. 2021. Případná úprava změny měsíční odměny
jednatele bude projednána k 31. 12. 2021;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 11 - s uzavřením smlouvy na realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120076873 s názvem K. Hory,
KT, Vimperská, pč.954/1 – NN, na p.p.č. 954/1 v k.ú. Kašperské Hory dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 16 - usnesení č. 26 z jednání RM 22. 6. 2021: „ Rada města schvaluje finanční příspěvek do
sbírky Zvony pro Šumavu ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města“.
V Kašperských Horách 30. 6. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 2. 7. 2021

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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