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ájemocení 
 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 2 v roce 2023,  

které se konalo 25.01.2023 v kanceláři starosty města. 
 

Přítomni:        

starosta města: Jan Voldřich, DiS. 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel (dostavil se v průběhu jednání), Bohuslava Bernardová, Pavel 
Marek, Ing. Ondřej Koubek (dostavil se v průběhu  jednání) 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Mgr. Zdeněk Svoboda, Bc. Martina Hamáková  
omluveni: Ing. Ondřej Koubek 

 

Zahájení jednání ve 14:00 h 

 

PROGRAM 

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

a) zápis z jednání bytové komise; 
b) prodloužení nájemních smluv; 
c) nové žádosti o přidělení bytu; 
d) informace ohledně možného prodeje nemovitostí v majetku města; 

5. Pozemková agenda  

a) žádost o prodloužení vyhrazeného parkování na p.p.č 2150/14 v k. ú. Kašperské Hory; 
b) žádost o pronájem nebytových prostor v budově na st.p.č. 119 v k. ú. Kašperské Hory;  
c) žádost o povolení zvláštního užívání komunikace na p.p.č. 2150/4 v k.ú. Kašperské 

Hory; 

d) žádost o povolení pořádání pouti – V. Lagron; 

6. Ostatní, různé 

a) žádost o finanční dar Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z. s.;  
b) informace o ekonomické situaci společnosti Statek Kašperské Hory, s. r. o. 

k 31.12.2022; 

c) nákup potravin pro hotel Šumava, Kašperské Hory, který zajišťuje stravování občanů 
Ukrajiny (osoby s dočasnou ochranou); 

d) informace k postupu ve věci zániku dlužníka;  
e) žádost o dotaci – Výuka českého jazyka, podprojekt – příměstský tábor; 

f) žádost o výpůjčku prostor Horského klubu pro ZO ČSV Kašperské Hory; 
g) hospodaření městských společností – revokace usnesení; 
h) dopis radě – postřehy a návrhy místní občanky k občanské vybavenosti; 
i) žádost o schválení odpisového plánu Základní školy, Základní umělecké školy 

a Mateřské školy Kašperské Hory, p.o.; 
7. MěKIS 

a) zápis z jednání kulturní komise; 
b) plán kulturních akcí na rok 2023; 
c) Svaz zdravotně postižených Šumava Základní organizace Sušice; 

8. Technické služby Města Kašperské Hory – pořízení traktoru 

9. Závěr. 
 

Rada města schválila:  

 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 25.01.2023; 

 usnesením č. 9 - záměr pronájmu nebytových prostor v budově na st.p.č. 119 o výměře 225 m2, 

v ulici Dlouhá v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: minimální výše nájemného 
7,00 Kč/m2/měsíc, pronájem na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023, pro účely skladování 
materiálu; 
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 usnesením č. 11 - pacht pozemkových parcel číslo: 2361 - ostatní plocha, 2321 - ostatní plocha, 
2322 -ostatní plocha, 2319 - ostatní plocha, 2316 část - ostatní plocha, 1534/2 - ostatní plocha, 
2320 - ostatní plocha, 2357 část - ostatní plocha, 2360 - ostatní plocha, 2363 – ostatní plocha 
o celkové výměře 5 904 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, s těmito podmínkami: 
minimální výše pronájmu 15.000,00 Kč za celou dobu nájmu, pronájem v termínu od 31.07.2023 
do 07.08.2023, pro účely provozování prvků lidové technické zábavy v době konání 
kašperskohorské pouti panu Vlastimilu Lagronovi, 

 usnesením č. 15 - nákup potravin v rámci řešení stravování osob s dočasnou ochranou 
dlouhodobě ubytovaných v Hotelu Šumava v Kašperských Horách, a to v hodnotě do 10.000,00 
Kč, a pověřuje Bc. Veroniku Dražkovou, DiS. zajištěním nákupu; 

 usnesením č. 23 - odpisový plán Základní školy Základní umělecké školy a Mateřské školy 
Kašperské Hory, p.o. ve výši 183.144,00 Kč pro rok 2023; 

 usnesením č. 26 – poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Svazu zdravotně 
postižených Šumava – ZO Sušice ve výši 5.000,00 Kč; 

 usnesením č. 27 – rada města, v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Města 

Kašperské Hory, s. r. o., schválila pořízení traktoru Zetor 7341 Super Turbo do majetku 

organizace, za cenu do 870.000,00 Kč včetně DPH; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 3 - zápis z jednání bytové komise dne 13. ledna 2023 a návrh bytové komise na 

přidělení městských bytů; 
 usnesením č. 7 - informace právního zástupce města k možnému prodeji nemovitostí ve 

vlastnictví města Kašperské Hory v rámci bytového hospodářství; 
 usnesením č. 13 - informace o ekonomické situaci společnosti Statek Kašperské Hory, s. r. o. 

k 31.12.2022; 

 usnesením č. 14 - informaci ohledně tíživé situace s potravinami v Hotelu Šumava, Kašperské 
Hory, předložené sociální pracovnicí Bc. Veronikou Dražkovou, DiS.; 

 usnesením č. 17 - informace o možnosti podání žádosti o dotaci podprojektu v rámci žádosti do 
"Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů 
dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023", zaměřené na příměstské tábory, předložené 
sociální pracovnicí Bc. Veronikou Dražkovou, DiS.; 

 usnesením č. 22 - dopis místní obyvatelky s popisem stavu, návrhů a podnětů k některým 
záležitostem ohledně veřejného prostranství a veřejného pořádku, jimiž by se měla rada města 
zabývat; 

 usnesením č. 24 - zápis z jednání kulturní komise ze dne 16.01.2023; 
 usnesením č. 25 - Plán kulturních akcí na rok 2023; 
 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 4 - s přidělením městských bytů v čp. 168 a 401 v Kašperských Horách podle 

návrhu bytové komise;  

 usnesením č. 5 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří 
o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti; 

 usnesením č. 6 - se zapsáním nových žadatelů o přidělení městského bytu do seznamu uchazečů;  

 usnesením č. 8 - s prodloužením vyhrazených parkovacích míst pro 4 osobní automobily na 
p.p.č. 2150/14 v k.ú. Kašperské Hory pro dům č.p. 235 v Kašperských Horách, a to na dobu od 

01.01.2023 do 31.12.2027; 
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 usnesením č. 12 - s poskytnutím finančního daru Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu 
Klatovy, z. s. ve výši 3.000,00 Kč. Dar bude použitý na výdaje spojené s uspořádáním letošního 
ročníku „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu Klatovy za rok 2022“; 

 usnesením č. 16 - se zastavením exekuce na dlužníka, který zanikl bez právního nástupce a není 
tak žádná osoba, která by za dluh odpovídala, nebo na ni dluh přešel. Jedná se o dluh 
nezaplaceného místního poplatku společností Insyst Consulting, s. r. o. (zrušena 2019), 
IČ: 26320045 (provozovatel Aparthotelu Šumava 2000 se sídlem v Kašperských Horách), který 
městu dlužil částku 248.549,00 Kč za období od července roku 2009 do 31.12.2012;  

 usnesením č. 18 - s přípravou podprojektu v rámci žádosti do "Systému výzev na výdaje 
realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální 
úrovni v roce 2023" zaměřeného na příměstské tábory a pověřuje sociální pracovnici města Bc. 
Veroniku Dražkovou, DiS. zajištěním celého procesu; 

 usnesením č. 19 - s výpůjčkou prostor Horského klubu pro Základní organizaci Českého svazu 
včelařů Kašperské Hory pro uspořádání členské schůze dne 11.02.2023; 

 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 20 - v působnosti valné hromady společností: Kašperskohorské městské lesy, 

s. r. o., Statek Kašperské Hory, s. r. o., EVK Kašperské Hory, s. r. o. a Technické služby Města 
Kašperské Hory, s. r. o., usnesení č. 19 ze dne 11.01.2023: „Rada města v působnosti valné 
hromady společností: Kašperskohorské městské lesy, s. r. o., Statek Kašperské Hory, s. r. o., EVK 
Kašperské Hory, s. r. o. a Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o., rozhodla o zadání 
zpracování Plánu činnosti na rok 2023 a střednědobého výhledu činnosti na období 2024-2026 

všem jednatelům uvedených městských společností, a jejich předložení do 22. února 2023;  

 

Rada města rozhodla: 
 usnesením č. 21 - v působnosti valné hromady společností: Kašperskohorské městské lesy, 

s. r. o., Statek Kašperské Hory, s. r. o., EVK Kašperské Hory, s. r. o. a Technické služby Města 
Kašperské Hory, s. r. o., o zadání zpracování Plánu činnosti na rok 2023 a střednědobého výhledu 
činnosti na období 2024-2026 všem jednatelům uvedených městských společností, a jejich 
předložení do 31. března 2023;  

 

Rada města odložila: 
 usnesením č. 10 - rozhodnutí o povolení vyhrazení parkovacích míst pro 5 osobních automobilů 

na p.p.č. 2150/4 v k.ú. Kašperské Hory pro dům č.p. 167 v Kašperských Horách, od 01.02.2023 do 
31.01.2024. 

 

Jednání rady města ukončil starosta po projednání všech bodů programu v 18:00 hodin. 

 

Termín dalšího jednání rady města je 08.02.2023 (před jednáním ZM, které se koná 09.02.2023), 
jednání se uskuteční v kanceláři starosty města ve 14:00 hodin. 
 

 

 

 

 

Jan Voldřich, DiS, starosta     Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta 

Ověřeno dne 27.01.2023 


