Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 31 dne 7. 8. 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
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jaroslav Kratochvíl, zástupci SMP CZ a. s. – ředitel Václav Vlček,
Ing. Lukeš, Ing. Jana Slonková
Omluveni: --------------Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Finanční agenda
6. Technologické vybavení ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory
7. Majetková agenda
a) oprava kotlů – výtopna
b) žádost o souhlas se změnou umístění jímky na odpadní vodu
c) návštěvnické centrum štola Kristýna
d) odstranění stavby č.e. 45 v k. ú. Kašperské Hory
e) prodloužení teplovodu v Zahradní ulici v Kašperských Horách
f) žádost o připojení na vodovodní řad v k. ú. Kašperské Hory
g) Dodatek č.3 k SoD - přestavba původní tělocvičny – SMP CZ, a. s.
h) Vybavení nových tříd ZŠ a MŠ Kašperské Hory
i) zajištění BOZP v rámci akce „Kašperské Hory – výstavba vodovodního řadu v ulici Na Prádle“
8. Pozemková agenda
9. Ostatní
 TS – Ing. Koubek
a)
b)
c)
d)
e)
10. Závěr

řešení opravy zvonků v DPS
zastínění dětského hřiště ve Smetanově ulici v Kašperských Horách
povolení vzletu horkovzdušného balonu
dopis obyvatel města – provoz hradu Kašperk
Podněty a připomínky majitelů nemovitostí čp. 211 a 164 v Kašperských Horách

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 7. 8. 2019;
 usnesením č. 9 - pořízení technologického vybavení do školní kuchyně (varný kotel a smažící pánev)
dle předložené nabídky Centrum gastronomie Sušice s. r. o., za cenu 553.590,- Kč + DPH;
 usnesením č. 17 - návrh na uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě na dodávku nábytku v rámci
akce „Vybavení nových tříd ZŠ a MŠ Kašperské Hory“, který se týká snížení rozsahu dodávky dle
výkazu výměr ze dne 18. 6. 2019 a tedy snížení celkové ceny dodaného zboží, a dále prodloužení
doby dodání zboží v souvislosti s dodatečnými úpravami zadání ze strany objednatele. Rada města
zároveň pověřuje starostku města podpisem tohoto Dodatku;
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usnesením č. 21 - záměr prodeje poz. par. č. 1522/52 – zahrada o výměře 428 m2, v k. ú. Kašperské
Hory. Podmínky prodeje: minimální kupní cena 150,- Kč/m2, dle platného ÚP plocha určená
k výstavbě, pozemek bez sítí, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj.
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, předkupní
právo pro prodávajícího po dobu 10 let, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně
zastupitelstvu města;
usnesením č. 22 - provedení celkové rekonstrukce bytových zvonků včetně domovních telefonů
v objektu Domu s pečovatelskou službou v Kašperských Horách dle předložené nabídky: Investtel
s. r. o. Klatovy, IČ: 49193503, za cenu 79.676,- Kč bez DPH;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 6 - novou žádost o přidělení bytu v DPS Kašperské Hory a zároveň souhlasí se
zapsáním žadatele do seznamu uchazečů o byt;
 usnesením č. 7 - informaci o výsledku namátkové kontroly provozu a hospodaření organizační
složky města Hrad Kašperk. Výsledek kontroly bude projednán s vedoucím organizační složky
a předán zastupitelům města;
 usnesením č. 16 - informace investičního technika a zhotovitele stavby o postupu dokončovacích
prací a průběhu kolaudačního řízení v rámci akce „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní
tělocvičny na třídy k ZŠ a MŠ“;
 usnesením č. 19 - stanovisko Ing. Emanuela Nováka, spol. STATIKA s. r. o. , Praha, IČ: 25636421,
k výstavbě opěrné zdi v Karlově ulici v Kašperských Horách;
 usnesením č. 23 - informace o možnostech zastínění dětského hřiště ve Smetanově ulici
v Kašperských Horách výsadbou rychlerostoucími dřevinami a odhadu ceny za provedení
Technickými službami Města Kašperské Hory s. r. o;
 usnesením č. 25 - dopis obyvatel města ohledně provozu hradu Kašperk a působení stávajícího
kastelána a předává jej zastupitelům města;
 usnesením č. 26 - stížnost obyvatel města na nevhodné využívání prostranství (ukládání stavebního
materiálu, drtí apod.) v intravilánu města a pověřuje Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o.
prověřením situace a předložením návrhu opatření pro zajištění ochrany zdraví obyvatel;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s ukončením nájmu bytu č. 2 v čp. 385 ke dni 31. 8. 2019 s tím, že byt bude
k uvedenému datu vyklizen a předán správci bytového fondu města, Technickým službám Města
Kašperské Hory s. r. o.;
 usnesením č. 4 - s ukončením nájmu bytu C5 v čp. 401 ke dni 31. 8. 2019 s tím, že byt bude
k uvedenému datu vyklizen a předán správci bytového fondu města, Technickým službám Města
Kašperské Hory s. r. o.;
 usnesením č. 5 - s přidělením bytů ve vlastnictví města do nájmu, na základě posouzení žádostí
a doporučení bytové komise;
 usnesením č. 10 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu kotlů Schmid pro centrální
zásobování teplem v Kašperských Horách, který se týká dodatečné dodávky a montáže
opotřebovaných dílů. Navyšuje se cena díla dle předložené cenové nabídky o 196.949,- Kč bez DPH
na celkových 938.370,- Kč bez DPH. Rada města současně pověřuje starostku podpisem Dodatku
č. 1
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usnesením č. 11 - se změnou umístění a s realizací stavby jímky na odpadní vodu z důvodu využití
výkopu po odstranění původní žumpy, v rámci akce Novostavba rekreační chaty Kašperské Hory, na
p.p.č. 46/2, k.ú. Žlíbek dle předložené projektové dokumentace skutečného provedení, zpracované
p. Ivanem Grinem, ČKAIT 0000624, 04/2019;
usnesením č. 12 - s umístěním a s realizací záměru stavebních úprav č.p. 42 na st.p.č. 718 a p.p.č.
1717/15, vše v k.ú. Kašperské Hory za účelem stavby návštěvnického centra štola Kristýna dle
předložené projektové dokumentace pro společné řízení, zpracované společností EGF, spol. s r.o.,
IČ 00871192;
usnesením č. 13 - s realizací záměru stavby „Odstranění stavby č.e. 45 na st.p.č. 374 v k.ú.
Kašperské Hory“ dle předložené projektové dokumentace pro řízení o odstranění stavby,
zpracované Radkem Vrhelem;
usnesením č. 15 - s připojením p.p.č. 1332/28, k.ú. Kašperské Hory na vodovodní řad dle podmínek
stanovených provozovatelem;
usnesením č. 18 - se zadáním zpracování plánu BOZP pro akci „Kašperské Hory – výstavba
vodovodního řadu v ulici Na Prádle“ Miroslavu Marcinkiewiczovi, IČ: 48350974, za celkovou cenu
5.000,- Kč;

Rada města nařídila:
 usnesením č. 8 - ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. odvod odpisů ve výši 500.000,- Kč na účet
zřizovatele organizace, města Kašperské Hory;

Rada města odložila:
 usnesením č. 14 - projednání žádosti o umístění a realizaci záměru stavby „Prodloužení teplovodu
včetně zřízení teplovodních přípojek pro RD č.p. 131 a 358 v Zahradní ulici, v k.ú. Kašperské Hory“
do příštího jednání RM;

Rada města odložila:
 usnesením č. 20 - záměr směny pozemkových parcel č. 69 – trvalý travní porost o výměře 5345 m2,
v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor, č. 431 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2007
m2, č. 432 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 458 m2, obě v k. ú. Tuškov (celková výměra
7810 m2), ve vlastnictví Města Kašperské Hory, za poz. par. č. 240 – trvalý travní porost o výměře
12838 m2, v k. ú. Lídlovy Dvory, ve vlastnictví

Rada města povolila:
 usnesením č. 24 - vzlet horkovzdušného balonu z pozemku fotbalového hřiště v Kašperských
Horách, za předpokladu dohody s nájemcem plochy.
Jednání rady města bylo ukončeno v 18,30 hod.
V Kašperských Horách 7. 8. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 16. 8. 2019

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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