Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 23 dne 22. 5. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Radek Mäntl
Omluveni: --Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Majetková agenda - prameniště Starý a Nový Ždánov
5. Žádost o zapůjčení vybavení - Family Camp 6.-11. 8. 2019
6. TJ Kašperské Hory – žádost „Kašperská 66“
7. Přijetí sponzorského daru na akci Den hudby
8. Finanční agenda – rozpočtové opatření 6/2019
9. Ostatní, diskuse, závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 – program jednání dne 22. 5. 2019;
 usnesením č. 5 - úhradu části materiálně-technického zabezpečení sportovní akce Kašperská 66,
která se koná 15. 6. 2019, do výše 8.000,- Kč;
 usnesením č. 6 - přijetí finančního daru na pořádání akce „Den hudby“ v Kašperských Horách, dne
22. 6. 2019 a pověřuje starostku města podpisem sponzorské smlouvy;
 usnesením č. 7 - rozpočtové opatření č. 6/2019, jímž se povyšují příjmy o 36.877,- Kč (sponzorské
dary pro TS Power a na Den hudby, náhrada od zhotovitele přestavby staré tělocvičny), kapitola
výdajů zůstává beze změn;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 4 - s bezplatným zapůjčením velkého stanu a 10 setů (stoly, lavice) na akci „Family
Camp“, pořádanou Římskokatolickou farností dnech 6.-11. srpna 2019;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 – zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
Rada města odložila:
 usnesením č. 3 - rozhodnutí o posunutí termínu dokončení díla „Obnova pramenišť Starý a Nový
Ždánov“ z důvodu nedoložení odsouhlasených změnových listů ze strany zhotovitele. Rada města
projedná prodloužení termínu dokončení díla po dodání kompletních podkladů na příštím jednání
dne 29. 5. 2019;
Jednání rady města bylo ukončeno v 15,20 hod.
V Kašperských Horách 22. 5. 2019

……………………………………….…………
Bohuslava Bernardová, starostka

…..........……………………………………….
Ing. Miroslav Mäntl

Ověřeno dne: 27. 5. 2019
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