Usnesení z 12. jednání Rady města Kašperské Hory dne 27. 2. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing.
Hana Naušová (příchod ve 14.00 hodin)
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, J. Schmid, Bc. M. J. Vrba, H. Marková
Omluveni: ---------------------------Jednání bylo zahájeno ve 13.30
hodin.

1.
2.
3.
4.

Program jednání
Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
 zápis bytové komise + doplnění bytové referentky
 žádost
o přidělení bytu

5. Majetková agenda
 poptávka na administrátora VZ
 dodatek ke smlouvě na akci „Stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ
a ZŠ“ – Dodatek č. 4 GP
6. Odbor životního prostředí – přístřešek na odpady / Dolní Dvorce
7. Pozemková agenda
 směna pozemků s Lesy ČR, s. p.
 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – vyhrazené parkování
8. Ostatní, různé
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
(Město KH > Plzeňský kraj)
 informace o opravě silnice Dlouhá Ves – Radešov
 žádost o pronájem pily
 nebytové prostory -zdravotní středisko – TS / J. Schmid
 EVK – vyúčtování tepla za 2018
 rozpočtové opatření č. 1/2019
9. Závěr
Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 27. 2. 2019;
 usnesením č. 7 - výrobu a umístění přístřešku na pozemkové parcele č. 323 v k. ú.
Dolní Dvorce u Kašperských Hor, k ukládání směsného odpadu v části města Dolní
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Dvorce a Trnové Dvory, zhotoveného Technickými službami města Kašperské Hory
s. r. o., za pořizovací cenu do 23.000,- Kč vč DPH;
usnesením č. 8 - záměr směny pozemků mezi Lesy ČR s. p., Hradec Králové, IČ:
42196451, a městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a to v rozsahu: pozemky ve
vlastnictví města Kašperské Hory (vše v k. ú. Kašperské Hory): p.č. KN 1725/1 část
o výměře cca 133 m2, p.č. KN 1717/4 část o výměře cca 686 m2, p.č. KN 1723/10 část
o výměře cca 434 m2, p.č. KN 1166 část o výměře cca 310 m2, p.č. KN 1167/1 část
o výměře cca 51 m2, směnit za nabízené pozemky: p.č. KN 1307/21, 1301/3, 1307/4 –
vše v k. ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví Lesy ČR, s. p.;
usnesením č. 13 - konečnou cenu tepelné energie za rok 2018 ve výši 388,- Kč/1 GJ +
DPH, stanovenou na základě ekonomických ukazatelů, provozovatelem CZT,
společností EVK Kašperské Hory s. r. o.;
usnesením č. 14 - zálohovou cenu tepelné energie na rok 2019 ve výši 388,- Kč/1 GJ +
DPH, stanovenou na základě ekonomických ukazatelů, provozovatelem CZT,
společností EVK Kašperské Hory s. r. o.
usnesením č. 15 - rozpočtové opatření č. 1/2019 týkající se poskytnutí finančního
příspěvku na celostátní zimní soutěž mladých hasičů ve výši 15.000,- Kč a navýšení
dotace na krytí ztrátových linek veřejné dopravy o částku 1.170,- Kč oproti
schválenému rozpočtu.

Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 3 - zprávu bytové komise o provedení kontroly žádostí o byt v DPS
a o pronájem městského bytu;
 usnesením č. 4 - žádost
o přednostní přidělení bytu z důvodu tíživé
životní situace. Žádost je postoupena správci bytového fondu a bytové komisi;
 usnesením č. 11 - informaci o zahájení stavebních prací na komunikaci „II/169
a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“ s datem zahájení 5. 3. 2019;
 usnesením č. 12 - žádost o pronájem pily Kašperské Hory (čp. 156), zaslanou
žadatelem
, Kašperské Hory.
Rada města souhlasila
 usnesením č. 5 - s uzavřením příkazní smlouvy na zakázku „Administrace VZ
Kašperské Hory – ulice Besední a křižovatka Besední x Vimperská“ s firmou GPLInvest s. r. o., IČ: 26070766, za nabízenou cenu 55.000,- Kč bez DPH, tj. 66.550,- Kč
včetně DPH;
 usnesením č. 6 - s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo na zajištění projektové
dokumentace a inženýrské činnosti pro zakázku „ZŠ Kašperské Hory – stavební úpravy
původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ s Ing. Jiřím Lejskem, IČ 147 29 482, , kterým je
rozšíření díla o prováděcí dokumentaci v rámci vyvolaných změn stavby uvedených
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v dodatku č.4, a z toho důvodu navýšení ceny o 23.175,- Kč bez DPH, a pověřila
starostku města jeho podpisem;
 usnesením č. 9 - s povolením zvláštního užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného
parkování v ul. Dlouhá, na p. p. č. 2150/6 v k. ú. Kašperské Hory pro dům čp. 40
v Kašperských Horách, a to v termínu 1.3.2019 -29.2. 2024, za roční poplatek 1 000
Kč/ osobní vozidlo;
 usnesením č. 10 - s poskytnutím účelové finanční dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 (úhrada prokazatelné
ztráty/kompenzace/ vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě
cestujících vzniklých na základě smluv dopravců se žadatelem) ve výši 51 170 Kč
z rozpočtu města Kašperské Hory, příjemci: Plzeňský kraj IČ: 70890366, a pověřila
starostku podpisem Smlouvy.
Jednání rady města bylo ukončeno v 17 hod.

……………………………………………
Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 1. 3. 2019

…..........……………………………………….
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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