
ocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 7 v roce 2022  

které se konalo 30.03.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Petr Málek, Ing. Marek Jan Vrba 

Omluveni:--- 

                   Zahájení jednání: ve 14:00 h 

 

 

PROGRAM 

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

a) směna nemovitostí v k. ú. Kašperské Hory; 
b) prodej nemovitostí v k. ú. Červená u Kašperských Hor; 
c) pacht části p.p.č. 2150/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Kašperské Hory; 
d) pacht části p.p.č. 2150/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Kašperské Hory; 

5. Majetková agenda 

a) uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení PD na akci „Komunikace Kašperské Hory – severozápad“; 

b) stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení DÚR+DSP na akci: „ZŠ Kašperské 
Hory, Venkovní učebna s naučnou přírodní zahradou“; 
c) ulice Josefa Sodomky; 

d) provedení Zastavovací studie lokality „U vodárny“ na p.p. č. 930/43; 
6. Finanční agenda -  rozpočtové opatření č. 4/2022; 
7. EVK Kašperské Hory, s. r. o. - kompenzace provozní ztráty z provozování městské 

vodohospodářské infrastruktury;  
8. Ostatní  

a) upgrade EZS (elektronický zabezpečovací systém) radnice; 
b) zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro radnici a hrad; 

c) souhlas s užitím znaku města; 
d) navýšení kapacity tříd mateřské školy v Kašperských Horách; 
e) ocenění ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské 
Hory, p. o. 

9. Závěr.  
 

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č.  1 - navržený program jednání rady dne 30.03.2022;  

 usnesením č.  5 - pacht 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 01.06.2022 do 30.09.2022, vyjma dní: 6. a 7. srpna 2022 a 10. září 2022, pro 
účely umístění prodejního stánku, pro Martina Kříže, IČO: 05673062
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 usnesením č.  6 - pacht 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 01.06.2022 do 30.09.2022, vyjma dní: 6.  7. srpna 2022 a 10. září 2022, pro 
účely umístění prodejního stánku, pro Jana Poroda, IČO: 88787559, 

 usnesením č.  7 -  výpůjčku p. p. č. 504  - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 148 m2 

v k. ú. Žlíbek na dobu 29.04.2022-02.05.2022, pro zřízení dobového amerického tábora 
z II. světové války, na základě žádosti pořadatele akce s tím, že po skončení bude 
pozemek uveden do původního stavu;  

 usnesením č.  12 - rozpočtové opatření č. 4/2022, jímž se přesouvá částka 10.000,00 Kč 

z položky ‚platy zaměstnanců na úřadě‘ na položku ‚věcné dary pro Ukrajinu‘. Celková 
výše výdajové kapitoly rozpočtu se nemění; 

 usnesením č.  13 - vyčíslení prokazatelné ztráty za provozování vodohospodářské 
infrastruktury města v roce 2021, předložené jednatelem provozovatelské společnosti 

EVK Kašperské Hory, s. r. o., v celkové výši 2.076.675,02 Kč, na základě doložených 
výsledovek hospodaření; 

 usnesením č.  15 - provedení aktualizace zabezpečovacího systému budovy radnice dle 
cenové nabídky společnosti CM SECURITY SYSTÉM, s. r. o. Blatná, IČ: 15889599, ve výši 
do 70.000,00 Kč bez DPH (tj. 84.700,00 Kč vč. DPH); 

 usnesením č.  16 - uzavření Smlouvy o zabezpečování agendy požární ochrany 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a společností BEZPO Plzeň, s. r. o., IČ: 26351951, na zajištění služeb BOZP a PO pro město 
a jeho objekty – radnice, kino, Horský klub, hrad Kašperk, a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, 

za cenu 4.400,00 Kč/čtvrtletně  + DPH v platné výši; 
 usnesením č.  17 - užití znaku města Kašperské Hory na informační tabuli u nově 

rekonstruovaného památníku padlým na Zhůří, v rámci vytvoření propagace pietního 
místa a celého projektu, jehož se město stalo partnerem;  

 usnesením č.  18 - udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, 
studijní skupině a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy na základě 
ustanovení § 23 odst. (3) a § 177 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v platném znění) od 
1. 4. 2022 tak, že třídy mateřské školy „Broučci“ a „Včelky“ mohou být naplněny do počtu 
28 dětí v každé z nich; 

 

 

Rada města odložila: 
 usnesením č.  3 - záměr směny části p.p.č. 732 – trvalý travní porost, o výměře cca 6 833 

m2, v k. ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví města Kašperské Hory za  p.p.č. 782/2 – orná 
půda, o výměře 8 970 m2, v k.ú. Kašperské Hory, ve  vlastnictví fyzické osoby;     
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Rada města neschválila: 
 usnesením č.  4 - záměr prodeje podílu o velikosti id. ½ na pozemkových parcelách: p.p.č. 

972 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 118 m2, 962 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 590 m2 a části p.p.č. 944 – trvalý travní porost o výměře cca 400 m2, to 

vše v k.ú. Červená u Kašperských Hor;  

 

Rada města rozhodla: 
 usnesením č.  8 – o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na 

akci „Komunikace Kašperské Hory - severozápad“ pro vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby včetně obstarání potřebných stanovisek a zastupování objednatele při 
územním řízení, se společností S-pro servis s.r.o., IČ: 060 16 910, Pivovarská 1272, 388 01 
Blatná, za cenu 985.000,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č.  9 - s realizací stavebního záměru akce „ZŠ Kašperské Hory, Venkovní 
učebna s naučnou přírodní zahradou“  - stavebník město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace, s napojením objektu „ZŠ 

Kašperské Hory, Venkovní učebna s naučnou přírodní zahradou“ na městský vodovod,  
a s elektro připojením objektu „ZŠ Kašperské Hory, Venkovní učebna s naučnou přírodní 
zahradou“ přípojkou ze sítě školního areálu; 

 usnesením č. 11 - s vyhotovením Zastavovací studie lokality „U vodárny“ společností       
S-pro servis s.r.o. Blatná, IČ: 06016910, za cenu 350.000,00 Kč bez DPH; 

 

Rada města doporučila: 
 usnesením č.  14 - zastupitelstvu města projednat a schválit proplacení prokazatelné 

ztráty za provozování vodohospodářské infrastruktury města v roce 2021, 

provozovatelské společnosti EVK Kašperské Hory, s. r. o., IČ: 05230624, v celkové výši 
2.076.675,02 Kč; 

 

Rada města vzala na vědomí:  
 usnesením č.  2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č.  10 - právní výklad situace kolem dlouholetého problému vlastnických práv 

k pozemkům v ulici Josefa Sodomky v Kašperských Horách (p.p.č. 1524/20, 1524/21, 
1524/32, 1524/36, 1525/5, 1534/12 a 1524/37, vše v k.ú. Kašperské Hory) a inženýrských 
sítích vč. komunikací, na pozemcích vybudovaných. 

 

Konec jednání v 16:00 h  

V Kašperských Horách 30.03.2022 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

Ověřeno dne: 01.04. 2022 


