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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 45 dne 4. 12. 2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel 

         Jednání bylo zahájeno ve 14.00 hodin  

PROGRAM 

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

a) rozpočtové opatření č. 20/2019 

b) odprodej zásob paliva – LTO  společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. 

5. Platový výměr ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.  
6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o  zajištění sociálních služeb mezi městem Kašperské Hory 

a Oblastní Charitou Sušice 

7. Dodatek č. 1   ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední-Vimperská“ 

8. Pozemková agenda - žádosti o prodloužení smluv o pachtu 

9. Ostatní 
a)  Návrh  opravy  lokálních míst v rámci komunikací  
b) Změna organizační struktury MěÚ Kašperské Hory 

c) Nabídka zvýhodněné dodávky elektrické energie 

10. Závěr  
  

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 4. 12. 2019; 

 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 -  zprávu o kontrole plnění usnesení;  

 

 

Rada města schválila: 

 usnesením č. 3 - rozpočtové opatření č. 20/2019, kterým se povyšuje kapitola příjmů o 10.000,- Kč 
(ocenění za  kroniku města) a navyšuje se kapitola výdajů o 10.000,- Kč (vyplacení odměny za 
kroniku města); 

 usnesením č. 4 - jednorázový odprodej celkové zásoby uskladněného paliva LTO z vlastnictví města 
pro využití v systému CZT v Kašperských Horách, společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o., se slevou 
72.864,- Kč z celkové ceny zásob; 

 usnesením č. 5 - platový výměr ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ  Kašperské Hory, p. o.,  dle platné legislativy 
od 1. 1. 2020; 

 usnesením č. 8 - záměr pachtu poz. parc. č. 90/1 (část) – lesní pozemek o výměře 783 m2, 90/2 – 

ostatní plocha, neplodná půda o výměře 16 309 m2, 115/1 – orná půda o výměře 16 121 m2 a 119/1 

(část) – trvalý travní porost o výměře 2 005 m2, to vše v k. ú. Studenec u Stach, poz. parc. č. 1160 
(část) – trvalý travní porost o výměře 2 376 m2, v k. ú. Kašperské Hory a poz. parc. č. 293/4 (část) – 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 192 m2, v k. ú. Nicov. Podmínky pachtu: propachtování 
k zemědělskému využití na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2020, minimální výše pachtovného 300,- 
Kč/ha/rok u pozemků neuvedených v LPIS, 1.000,- Kč/ha/rok u pozemků uvedených v LPIS; 

 usnesením č. 9 - záměr pachtu poz. parc. č. 278/1 – trvalý travní porost o výměře 6 110 m2, v k. ú. 
Žlíbek. Podmínky pachtu: propachtování k zemědělskému využití na dobu určitou 5 let od 
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1. 1. 2020, minimální výše pachtovného 300,- Kč/ha/rok u pozemků neuvedených v LPIS, 1.000,- 

Kč/ha/rok u pozemků uvedených v LPIS; 

 usnesením č. 10 - změnu organizační struktury Městského úřadu Kašperské Hory tak, že s platností 
od 1. ledna 2020 ruší Odbor správy majetku a investic města, snižuje počet pracovních úvazků 
investičních techniků na celkem 1,5 a snižuje počet pracovních úvazků MěKIS na 3; 

 usnesením č. 11 - přijetí nabídky cenově zvýhodněné dodávky elektrické energie od ČEZ ESCO, a. s., 
IČ: 03592880 na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 pro Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, IČ: 00255645 a pověřuje starostku podpisem nabídky; 

 

Rada města doporučila: 

 usnesením č. 6 - zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění 
sociálních služeb mezi městem Kašperské Hory a Oblastní Charitou Sušice, který řeší navýšení 
dotace z rozpočtu města Kašperské Hory na zajištění služeb poskytovaných Oblastní Charitou Sušice 
v roce 2019 o 30.000,- Kč, tj. na 230.000,- Kč 

 usnesením č. 7 - zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. 
Besední a křižovatka Besední-Vimperská“, který upravuje rozsah a cenu díla. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 15.45 hod.  

               V Kašperských Horách 4. 12. 2019 

 

Bohuslava Bernardová, starostka         Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

v. r.          v. r.   

 

 

Ověřeno dne: ……………... 2019 


