Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 16 v roce 2021 dne 14. 7. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin.

Přítomni:
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková
Omluveni: starostka Bohuslava Bernardová
Zahájení jednání: 14.00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Pozemková agenda
a) pronájem pozemku v k. ú. Červená u Kašperských Hor;
b) souhlas s úpravou stavby v Šumavské ulici v Kašperských Horách;
5. Majetková agenda

a) dodatek ke Smlouvě o dílo s EVK Kašperské Hory s. r. o.;

6. OS Hrad Kašperk
a) smlouva o zajištění uměleckého vystoupení A. Langerové;
b) smlouva o nájmu – kostel sv. Mikuláše a kaple sv. Anny;
7. Ostatní

a) žádost o stanovení odměny ředitele školy;

b) dotace Plzeňského kraje na uspořádání festivalu Filmové Kašperské Hory 2021 (přijetí dotace,
podpis smlouvy);
c) žádost o opravu přístupových cest na Opolenec;
d) nabídka prezentace v připravované knize leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe Západní Čechy;
8. Závěr.

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 14. 7. 2021;
 usnesením č. 4 – záměr pronájmu části p.p.č. 722/8 o výměře 904 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Červená
u Kašperských Hor. Podmínky pronájmu: pronájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2021, cena pronájmu 5,- Kč
m2/rok, cena pronájmu se zvyšuje, pokud inflace dosáhne kumulativně 3 %.
 usnesením č. 5 - podnájem p. p. č. 722/9 – trvalý travní porost o výměře 393 m2, v k. ú. Červená
u Kašperských Hor pro nájemce Statek Kašperské Hory s. r. o.;
 usnesením č. 8 - Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645,
a společností Art Shock s.r.o., Radošovice, IČ: 27195830 a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
 usnesením č. 9 - Smlouvu o nájmu kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny za účelem pořádání turistických
prohlídek budov v době od 15. 7. 2021 do 30. 9. 2021, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645,
a Římskokatolickou farností Kašperské Hory, IČ: 66342252, a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
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usnesením č. 10 - jednorázovou mimořádnou odměnu řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.,
Odměna je splatná ve výplatě za červenec 2021;
usnesením č. 12 - Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 002655645 a Plzeňským krajem, IČ: 70890366, a to ve výši 60.000,- Kč z dotačního titulu Podpora
kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021. Dotace bude použita na uspořádání festivalu Filmové Kašperské
Hory 2021, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 6 - se změnou stavby „K. Hory, KT, Šumavská, p. č. 297/3 – NN“, při které dochází
k přemístění pojistkové skříně, na základě žádosti společnosti Senergos a.s., Nevreň 10, 330 11 Nevreň,
pověřené ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Stavbou budou
dotčené pozemky ve vlastnictví města Kašperské Hory: p.p.č. 129, 2150/13, 2220/1, 1532/10 a 2150/31,
vše ostatní plocha a vše v k.ú. Kašperské Hory;
 usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Propojení rozvodů CZT
a rekonstrukce vodovodu v Šumavské ulici v Kašperských Horách“, mezi městem Kašperské Hory
a společností EVK Kašperské Hory s.r.o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla o 20 dnů, tj. do
20. 8. 2021, a pověřuje starostku města podpisem dodatku;
 usnesením č. 11 - s přijetím dotace od Plzeňského kraje na uspořádání letošního ročníku festivalu Filmové
Kašperské Hory 2021, a to ve výši 60.000,- Kč z dotačního titulu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2021;
 usnesením č. 16 - s umístěním prodejního stánku na náměstí v Kašperských Horách, dle žádosti prodejce
a to od 19. 7. do 30. 9. 2021;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 15 - se zařazením inzerce města do letošní publikace České hrady a zámky z nebe – Západní;
Rada města žádá:
 usnesením č. 13 - jednatele Technických služeb Města Kašperské Hory, s. r. o., aby průběžnou údržbou
zajistil sjízdnost komunikace z Tuškova do Opolence do doby, než bude splněn závazek Státního
pozemkového úřadu Klatovy z dokončené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tuškov – rekonstrukce
komunikace;
 usnesením č. 14 - jednatele Technických služeb Města Kašperské Hory, s. r. o., aby úpravu pěší cesty
z Radešova do Opolence (od autobusové zastávky) zařadil do plánu údržby komunikací pro letošní rok na
dobu vegetačního klidu a o provedení prací informoval následně radu města;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 3 - usnesení č. 21 RM ze dne 22. 6. 2021: „Rada města schvaluje záměr pronájmu části p.p.č.
722/8 o výměře 904 m2 a p. p. č. 722/9 o výměře 393 m2 – vše trvalý travní porost v k. ú. Červená
u Kašperských Hor. Podmínky pronájmu: pronájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2021, cena pronájmu 5,- Kč
m2/rok, cena pronájmu se zvyšuje, pokud inflace dosáhne kumulativně 3 %“.
V Kašperských Horách 14. 7.2 021
Ověřeno dne 21. 7. 2021
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Radek Vrhel, člen rady
v. r.
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