
Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory,
13. prosince 2018 od 17 hodin v Horském klubu.

jednán/ZM bylo zahájeno v 17 hodin.

Přítomni: Ing. Alena Balounová, Bártík Jiří, Bohuslava Bernardová, jindřich Ešner, Be. Lena
Yvona Geryková, jaroslav Chlada, Michaela Kalčíková, Ing. Ondřej Koubek, Petr Málek, Ing.
Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda

Omluveni:jiřIjirman, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petra Míková, Ing. jana Slonková a další dle
prezenčnIlistiny
zapisovatel: Helena Marková
pořIzenI audiozáznamu: ANO

Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usneseni
4. Pozemková agenda - komplexní pozemkové úpravy

· pozemková agenda ostatní
5. Finanční agenda

· rozpočtové provizorium
· rozpočtové opatřeni
· dotace na provoz Zdravotnické služby Šumava s. r. o.
· veřejnoprávní smlouvy

6. Majetková agenda - investiční akce
7. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
8. Různé, diskuse
9. Závěr
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1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
Zahájení 1. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava
Bernardová a konstatovala, že je přítomná nadpolovičnI většina zastupitelů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: jindřich Ešner, Michaela Kalčíková

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu jindřicha Ešnera a Michaelu
Kalčíkovou.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 11 1
PRO: 11
PROTI: O
ZDRŽEL SE:1
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel Jaroslav, Jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat
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2. Schváleni programu jednání

Ke schválení je navržený program jednání:
1. zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Schváleni progra mu jedná ní
3. Kontrola usneseni
4. Pozem ková agenda - kom plexni pozemkové úpravy

· pozemková agenda ostatní
5. Finanční agenda

· rozpočtové provizorium
· rozpočtové opatřeni
· dotace na provoz Zdravotnické služby šumava s. k o.
· veřejnoprávnl smlouvy

6. m ajetková agenda - investiční a Kce
7. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Nebyl podán žádný návrh na doplnění nebo změnu programu

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 13. prosince 2018 v navrženém znění:

1. Zahájeni, volba ověřovatelů zápisu
2. Schváleni programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Pozemková agenda - komplexní pozem kové ú pravy

· pozemková agenda ostatní
5. Finanční agenda

· rozpočtové provizorium
· rozpočtové opatření
· dotace na provoz zdravotnických služeb Šumava s. r. o.
· veřejnoprávní smlouvy

6. m ajetková agenda - investiční akce
7. Odměňováni neuvolněných členů zastupitelstva
8. Různé, diskuse
9. Závěr

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
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6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 Jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12
PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE:O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL PŘIJAT

3) Kontrola usneseni
Na posledním jednání zastupitelstva města 13. 9. 2018 nebylo schváleno žádné
ukládací usnesení.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plněni ukládacích usneseni.
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4) Pozemková agenda - komplexní pozemkové úpravy a ostatní agenda pozemků

l.) Plán společných zařízenI. k objasněni komplexních pozemkových úprav byl pozván Ing.
Václav Kellner, zeměměřičská projektová inženýrská kancelář, Kolová 149, 360 01 Karlovy Vary
a pan jaroslav Špindler, Státní pozemkový úřad Plzeň, pobočka Klatovy. Vysvětlili, že
v katastrálním území Červená u Kašperských Hor probíhajÍ komplexní pozemkové úpravy. je
navržen plán společných zařIzení, který musí odsouhlasit zastupitelstvo města. V katastrálním
území Červená u Kašperských Hor se jedná o přístupové komunikace - o cestu na Hutašin
VPC2 (k.ú. Červená), cestu ke Kačerovu - VPC3 (k.ú. Červená), cestu v Karlině Pile - VPC7
(k.ú.Červená) a VPC8, která zpřístupňuje pastviny. Tyto cesty budou zrekonstruovány nebo
nově postaveny. výstavbu a další dokumentaci zajišťuje Státní pozemkový úřad. Další cesty
budou bez úprav, jen budou v mapě zakresleny tam, kde skutečně vedou. P. Bártík se vrací
k cestě na Kačerov, jestli se jedná o cestu k domu p. Moravcovi. PÍ. Bernardová toto potvrzuje.
Po schváleni bude možné již s pozemky pracovat.

Usneseni č. 4
zm schvaluje předložený pIán společných zařIzenI zpracovaný v rámci komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Červená u Kašperských Hor Ing. Václavem Kellnerem,
zeměměřičskou, projektovou, inženýrskou kanceláří, Kolová 149, 360 01 Karlovy Vary.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE:O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.
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2.) Plán společných zařIzeni. V katastrálním území Žlíbek probÍhaji komplexní pozemkové
úpravy. je navržen plán společných zařIzeni, který musí odsouhlasit zastupitelstvo města. Plán
společných zařIzenI v tomto případě zahrnuje pouze cestní SÍt' - její ,,kostru" v terénu. Jedná se
o 4 cesty, VPC 1 je cesta na Ždánov, VPC 2 je cesta k nemovitostem Němcových a Hlaváčových.
VPC 4 je cesta na Nové Dvory, za ,,Habeši" a cestu VPC 7 jsme si již postavili sami. Pan Ešner se
zaj'má o časový plán, kdy budou cesty vybudovány P Šp'ndler vysvětluje, že po podnětu obce
bude zpracována dokumentace a potom musí být postupováno podle správního řádu,
stavebního zákona. celý proces přípravy komunikací musí být připraven tak, aby cesty byly
způsobilé unést těžkou lesní techniku. Toto je zatím návrh.

Usneseni č. 5
ZM schvaluje předložený plán společných zařIzenI zpracovaný v rámci komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Žlíbek Ing. Václavem Kellnerem, zeměměřičskou, projektovou,
inženýrskou kanceláři, Kolová 149, 360 01 Karlovy Vary.

Hlasováni pro návrh usneseni:
hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE

1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12
PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.
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3.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřIzeni služebnosti. O uzavření smlouvy žádá Česká
telekomunikačnI infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, která
zajišťuje sItě elektronických komunikaci, také v pozemkových parcelách číslo 62/21 - ostatní
plocha, manipulační plocha, a 87/1 - trvalý travní porost, vše v katastrálním území Kašperské
Hory, 'které jsou ve vlastnictví Města Kašperské Hory. {Besední ulice). jedná se o zemní
kabelovou trasu v délce cca 16 m. CETIN je investorem stavby pod označením ,,VPlC Kašperské
Hory, Besední, Vimperská", kabely se překládají z důvodu rekonstrukce ulic Besední a
Vimperská v Kašperských Horách. CETIN žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzenI
služebnosti, která bude spočÍvat ve zřIzeni, provozování, údržbě a opravách komunikačního
vedeni a zařÍzení, dále v právu provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšeni
výkonnosti. Služebnost se bude zřizovat na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši
800,- KČ + DPH. Rada města doporučila projednáni služebnosti zastupitelstvu města.

diskuse k bodu
B. Bernardová dodává, že bylo v minulosti ZM schváleno, že pokud se budou budovat
inženýrské sItě s výkopem do šIře do 50 cm, tak budeme požadovat 50,- KČ za běžný metr.

Usnesení č. 6
zm schvaluje uzavření ,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzení služebnosti" mezi Městem
Kašperské Hory a Českou telekomunikačnI infrastrukturou a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3. Společnost zajišťuje sitě elektronických komunikaci také
v pozemkových parcelách číslo 62/21 - ostatní plocha, manipulační plocha, a 87/1 - trvalý
travní porost, vše v katastrálním území Kašperské Hory, které jsou ve vlastnictví Města
KaŠperské Hory. Jedná se o zemní kabelovou trasu v délce cca 16 m. CETIN je investorem
stavby pod označením ,,VPlC Kašperské Hory, Besední, Vimperská", kabely se překládají
z důvodu rekonstrukce ulic Besední a Vimperská v Kašperských Horách. Služebnost bude
spočívat ve zřIzení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedeni a zařIzení, dále
v právu provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšeni výkonnosti. Služebnost se
bude zřizovat na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 800,- KČ + DPH.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
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10 Ing. Koubek ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO:12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘĹTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.

4.) Smlouva o budoucIsmlouvě o zřizenI služebnosti. O uzavření smlouvy žádá ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín lV-Podmokly, žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřizenivěcného břemene a dohody o urrústěnistavby č. IZ-12-0000538/VB1. Věcné břemeno
se bude vkládat do pozemkových parcel číslo 61/25 - trvalý travní porost a 1341/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Kašperské Hory. Jedná se o lokalitu mezi
Novou ulicí a trafostanicí pod bytovkami v Besední. Na dotčených nemovitostech se bude
nacházet kabelové vedení VN a venkovní vedeni VN v rozsahu 21,4 brň. Obsahem věcného
břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařIzenI distribuční soustavy,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Jednorázová náhrada bude Činit 1.000,- KČ +
DPH v zákonné výši. ČEZ zároveň žádá o souhlas se stavbou. Rada města doporučila projednání
služebnosti zastupitelstvu města. Jedná se o plochu k výstavbě bytových domů a protože tam
vadí vysoké napětí, proto tam investor nechává přeložit.

diskuse k bodu
B. Bernardová dodává, že zde jednáme jen o dvou výše uvedených pozemcích, ostatní jsou ve
vlastnictví inevestora.
Mgr. Svobodu zajímá, jestli uvedená cena je obvyklá. PI Bernardová připomíná, že cena je jako
v přechozím případě stanovena některým předchozím ZM. Stejně jako v předchozím bodě
nenítato smlouva konečná. Konečná bude, až se stavba provede a zaměří a její skutečná délka
se potom na základě GP vloží do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje uzavřeni ,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzenI věcného břemene a dohody o
uNstění stavby č. IZ-12-0000538/VB1" mezi Městem KaŠperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín lV-Podmokly. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových
parcel číslo 61/25 - trvalý travní porost a 1341/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v katastrálním území Kašperské Hory. Na dotčených nemovitostech se bude nacházet
kabelové vedeni VN a venkovní vedeni VN v rozsahu 21,4 brň. Obsahem věcného břemene
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bude právo u mistit, provozovat, opravovat a udržovat zařízeni distribuční soustavy, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci. jednorázová náhrada bude Činit 1.000,- KČ + DPH
v zákonné výši.

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártikjiři x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

.počet: 12
. .b

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.

5.) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřizenI služebnosti inženýrské sItě. Martin Chlada,
341 92 Kašperské Hory, je vlastníkem ideálních 5/6 pozemkové parcely číslo

1557/8 v katastrálním území Kašperské Hory. Město Kašperské Hory má v úmyslu provést
stavbu gravitační kanalizace v rámci investiční akce ,,Kašperské Hory - odlehčovací stoka
z Husovy ulice do sběrače", kterou je potřeba umístit do uvedeného pozemku. Podpisem
smlouvy vlastník zároveň vydává souhlas s umistěnÍm a zřIzením gravitační kanalizační stoky,
a dále se zavazuje, že strpí zřízenI, umÍstěni, vedení, provozování a údržbu uvedené stavby.
V návrhu ,,Smlouvy o zřIzení služebnosti inženýrské sItě" je uvedeno, že služebnost inženýrské
sItě se zřídI bezúplatně, veškeré náklady spojené s vkladem služebnosti do katastru
nemovitostí uhradí Město Kašperské Hory. Rada města doporučila projednáni služebnosti
zastupitelstvu města. Smlouva byla podána Ing. Janou Slonkovou ke zpracování do jednání
tohoto ZM. Smlouva zatím nebyla projednána účastníky smlouvy, proto je tento bod odložen
na další jednání ZM.

Návrh na stažení tohoto bodu z projednáni - J. Chlada

- smlouva nebyla projednaná, je možné odložit na další ZM
- bod byl stažen z programu jednání, stejně tak bod týkajIcI se pana V. Beneše.
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6.) Smlouva o uzavřeni budoucí smlouvy o zřízenI služebnosti inženýrské sItě. Viktor Beneš,
150 00 Praha 5, je vlastníkem ideální 1/6 pozemkové parcely číslo

1557/8 v katastrálním území Kašperské Hory. Město Kašperské Hory má v úmyslu provést
stavbu gravitační kanalizace v rámci investiční akce ,,Kašperské Hory - odlehčovacI stoka
z HusoŮy ulice do sběrače", kterou je potřeba umístit do uvedeného pozemku. Podpisem
smlouvy vlastník zároveň vydává souhlas s umÍstěnim a zřIzenIm gravitační kanalizační stoky,
a dále se zavazuje, že strpí zřIzenI, urMstěni, vedení, provozováni a údržbu uvedené stavby.
V návrhu ,,Smlouvy o zřIzení služebnosti inženýrské sItě" je uvedeno, že služebnost inženýrské
sitě se zřídI bezúplatně, veškeré náklady spojené s vkladem služebnosti do katastru
nemovitosti uhradí Město Kašperské Hory. Rada města doporučila projednáni služebnosti
zastupitelstvu města. Jedná se o stejnou akci jako v případě pana Martina Chlady, proto se
tento bod též stahuje z programu jednání a odkládá na další jednání ZM.

- bod stažen z programu do doby projednání l nás|edujÍcÍ zm

7.) prodej pozemků v Tuškově. Na úředních deskách odvisel záměr prodeje pozemkových
parcel číslo: 3/2 - zahrada o výměře 50 m', 228/4 - zahrada o výměře 20 m2, 228/12 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 a 228/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 116 m', vše v katastrálním územITuškov. prodej byl zařazen do jednání ZM z důvodu
podaných žádostí na koupi pozemků. Pozemkové parcely číslo 228/4 byla určena
geometrickým plánem číslo 111-1019/2017, pozemkové parcely číslo 228/12 a 228/13 byly
odděleny z pozemkové parcely číslo 228/1 geometrickým plánem číslo 112-98/2018. Při
vyměřováni prodávaných pozemků bylo zjištěno, že silnice, která tam vede, je ve skutečnosti
na jiných pozemcích, než je v mapě. Proto byla tato část též řešená geodetickou kanceláří.
Podmínky prodeje: minimá|nÍprodejnícena 100,- KČ/m', zřizuje se předkupníprávo pro Město
Kašperské Hory po dobu 10 let, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupujÍcÍ, tj. správni poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí, daň z nabyti nemovitých
věcí a náklady na vyhotovení geometrického plánu, rozhodnutí o výběru osoby kupujÍcÍho
náleživýhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku kupniceny v zalepené
obálce do 30. 11. 2018 do 12 hodin, nabídka musí obsahovat kupní cenu navrhovanou
kupujÍcÍm, která musí být zaplacena na účet města před uzavřením kupní smlouvy, zalepené
obálky se budou otvírat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory. Rada
města doporučila projednáni prodeje na zastupitelstvu města. (3x návrh na usnesení)

- přišly tři obálky s nabídkami na pozemky v Tuškové celkem

- na koupi p.p.č. 3/2 přišla jediná nabídka: Ing. B. Michalík; 100 Kč/m'

Usnesení č. 8
a) zm schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 3/2 - zahrada o výměře 50 m2 v katastrálním
území Tuškov, a to Ing. B. MichalIkovi, Praha 4 Kamýk, za cenu 100
Kč/m'. Podmínky prodeje: zřizuje se předkupní právo pro Město Kašperské Hory po dobu 10
let, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupujicí, tj. správní poplatek za
vklad práv do katastru nemovitosti a daň z nabyti nemovitých věcí, kupní cena navrhovaná
kupujichn musí být zaplacena na účet města před uzavřením kupní smlouvy.
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hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bárúkjiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.

- na koupi p.p.č.228/4 a p.p.č. 228/12 přišla jedna obálka s nabídkou pro tuto parcelu: RNDr.
j. Michalíková, 100 Kč/m'

Usnesení č. 9

b) zm schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 228/4 - zahrada o výměře 20 m2, výměra
byla určena geometrickým plánem číslo 111-1019/2017, a pozemkové parcely číslo 228/12 -
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2, výměra byla určena geometrickým
plánem číslo 112-98/2018, vše v katastrálním území Tuškov, kupujÍcÍ RNDr. J. Michalikové,

Praha 4 Chodov, za cenu 100 Kč/m2. Podmínky prodeje: zřizuje se
předkupní právo pro Město Kašperské Hory po dobu 10 let, veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupujici, tj. správni poplatek za vklad práv do katastru
nemovitosti, daň z nabyti nemovitých věci a náklady na vyhotovenígeometrického plánu,
kupní cena navrhovaná kupujÍcÍm musí být zaplacena na účet města před uzavřením kupní
smlouvy.
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hlasováni o usneseni PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 BártÍkjiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 EŠnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE:O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.

- na koupi p.p.č. 228/13 přišla jedna obálka s nabídkou pro tuto parcelu : Š. skýpala, 100
Kč/m'

Usneseni č. 10
c) ZM schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 228/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 116 m', výměra byla určena geometrickým plánem číslo 112-98/2018, v katastrálním
území Tuškov, a to š skýpalovi, Kašperské Hory, za cenu 100 Kč/m'.
Podmínky prodeje: zřizuje se předkupní právo pro Město Kašperské Hory po dobu 10 let,
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupujÍcÍ, tj. správni poplatek za vklad
práv do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věci a náklady na vyhotoveni
geometrického plánu, kupní cena navrhovaná kupujíchn musí být zaplacena na účet města
před uzavřením kupní smlouvy.

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 BártíkjiřÍ x
3 Bernardová Bohuslava x
4 EŠnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvon a x
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6 Mgr. Havel jaroslav ' omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: : Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.
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5) Finanční agenda
a) Rozpočtové opatření- vedoucí Finančního odboru MěÚ

Rozpočtové opatřeni č. 16/2018
schválený Upravený

PŘÍJMY v KČ včetně fondů - 'o'počet rozpočet Navýšeni+
SnÍŽenÍ -

57 161 330 Kč 69 845 741 KČ

Schválený rozpočet na rok 2018 VC. úprav
Dotace-renovace VO v KH-sniŽeni světelného zneČištěni O KČ 1 942 596 KČ 1 942 596 KČ
Dotace-projekt Karel lV. 53.141,48 EUR ' O KČ 1 373 707 KČ 1 373 707 KČ

O KČ

CELKEM PŘÍJMY V KČ 73 162 044 Kč 3 316 303 KČ

'%~j schvjlený Upravený

:VÝDAJE v KČ včetně fondů - 'o'počet rozpočet Navýšení-ŕ
Sníženi

166 022 309 KČ 161003 055 KČ

Schválený rozpočet na rok 2018 VC. úprav

CELKEM VÝDAjE V Kč 161 003 055 KČ O KČ

Schváleno dne XX.12.2018 Zastupitelstvem města Kašperské Hory
VyvěŠeno dne XX.12.2018

Mgr. Svoboda:
Rozpočtové opatření Č.16/2018 bylo předloženo z důvodu čerpáni dotace na projekt ,,Po
stopách Karla lV". projekt běžel od poloviny roku 2016 do konce roku 2017. jednalo se o
společný projekt města Kašperských Hor a Grafenau v jehož rámci se spolufinancovaly aktivity
okolo předloňského výročí narození Karla lV. Požádali jsme o grant z EU v rámci přeshraniční
českobavorské spolupráce. Během roku a půl jsme projekt realizovali.
Spolufinancovaly se z něho např. dvoje městské slavnosti,filmový festival a programy na hradě
Kašperk. Ing Balounová se ptá, jaká tam byla spoluúčast města.
Mgr. Svoboda vysvětluje, že kontrolní orgán - RegionálnI rozvojová agentura v PIsku nám
neuznal nějakou část kvůli chybnému zaúčtování, nebo problémům s dokladovánIm. Ale pořád
je to pro město zisková věc. Čekáme, kdy nám peníze přistanou na účtu. Kdyby do konce roku
nepřišly, musela by se částka schvalovat do příjmů rozpočtu přištiho roku.

Další dotace se týká akce ,,Renovace veřejného osvětleni v Kašperských Horách - snÍženÍ
světelného znečištění". celkový rozpočet byl 2.450.000,- KČ.
J. Ešner se ptá, kolik se za to pořídilo svítidel?

Odpovídá Ing. Slonková a j. Bártík:
Celkem jsme žádali o 110 nových svítidel, 16 výložníků a 23 nových sloupů. jmenovitě - Karlova
ulice 4 svítidla, potom ulice Nová, Zlatá Stezka, Smetanova, Vimperská, Sušická. Žádalo se
z Národn'ho programu státního fondu ŽP, program podpory obe' národn'ch parků. Čekáme,
zda vypíšou výzvu pro přIŠti rok, abychom přihlásili další části města.
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Mgr. Svoboda vysvětluje, co přinášítato výměna osvětlení- nyní osvětleni nevytvářItolik světla
do okolnI krajiny v noci. Z pohledu z hradu je to velký rozdíl. Navíc je to úsporné, ušetřilo se
cca 25% elektrické energie. Osvětleni je ještě naprogramováno tak, že v méně vytížených
ulicích se světlo na noc zhasne.
J. Ešner žádá, aby se ta informace objevila ve Zpravodaji, lidé to nevi.

Usneseni č. 11
ZM schvaluje rozpočtové opatření, jímž se povyšují příjmy rozpočtu o 3 316 303 KČ dle přílohy
- přijetí dotačních prostředků na renovaci veřejného osvětleni(1.942 596 KČ) a na projekt Karel
lV.(1373 707 KČ).

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat

b) Rozpočtové provizorium na rok 2019 - předkládá vedoucífinančního odboru MěÚ
BBus. Míková v první řadě upozorňuje, že se jedná v pořadí již o šestnáctou změnu rozpočtu a
že přIsti rok by byla ráda, kdyby se v tuto dobu již schvaloval rozpočet na rok 2020.
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2019 SE ŘĹDĹTĚMITO PRAVIDLY:

- hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti
hospodařeni města, jeho organizačních složek a příspěvkové organizace

- hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky
z akcí započatých v minulých letech, případně výdaje na odstraněni havárii
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- rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do
28. února 2019, přičemž vedoucí organizací městem založených nebo zřízených předloží
návrhy rozpočtů těchto organizací nejpozději do 21. ledna 2019

- příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení

Bártík se ptá, co to znamená běžné výdaje.
BBUs. Miková jako příklad uvádí třeba nájem z tiskárny. Prostě běžné věci, takže na nic kromě
havárií se nesmí peníze použit.
Bártík se táže: ,,My, jako technické služby, když bychom museli čekat do února, než se schválí
rozpočet, a ted'můžeme provádět v bytových domech třeba nějaké výmalby, je to běžný výdaj?
Krajský úřad kontroluje, na co bylo rozpočtové provizorium použito, zda byl ten výdaj nutný
nebo nebyl. Souhlasí s pI. Mikovou, že před koncem roku by měli již všichni vědět, co budou
dělat v roce dalším a potřebné finanční prostředky proto schvalovat již před koncem roku. Paní
Bernardová sdělila, že letos to opravdu nešlo, vzhledem k tomu, že 22.11.18 bylo ustavujÍcÍ
zastupitelstvo, abychom měli nyní připravený rozpočet. Ing. Balounová připomněla, že se mluví
o městském provizoriu, a pan Bártík je s.r.o., tak ty si snad jedou ve svém? Ale služebnost
děláme pro město, jsou to městské domy|

Usnesení č. 12
ZM schvaluje rozpočtové provizorium, na dobu do schváleni rozpočtu města na rok 2019, které
se řIdí pravidly:

- hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištěni plynulosti
hospodaření města, jeho organizačních složek a příspěvkové organizace

- hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky
z akcí započatých v minulých letech, případně výdaje na odstraněni havárií

- rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednáni a schváleni nejpozději do
28. února 2019, přičemž vedoucí organizaci městem založených, nebo zřízených,
předloží návrhy rozpočtů těchto organizací nejpozději do 21. ledna 2019

- příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schváleni.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík jiří x
3 Bern ardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
2 Ing. Mäntl Miroslav x
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13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.
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c) Rozpočet města - střednědobý výhled
Podle zákona č. 250/2000 Sb. se finanční hospodařeni územních samosprávných celků řIdí
jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. střednědobý výhled rozpočtu se
sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let
po roce, na který se sestavuje roČnírozpočet. střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné
základni údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. výhled je zpracován
do roku 2021. Předkládaný střednědobý výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů
předchozích let a očekávané skutečnosti roku 2018

P. Miková:
střednědobý výhled rozpočtu prosím neberte nijak závazně, že to musíme dodržet. Zatím
nemá cenu to řešit. Je tam i přehled investičních akci, kolik se na kterou akci již čerpalo.
J. Ešner se ptá, jestli se bude letos ještě něco platit, P. Miková odpovídá, že ještě něco málo
ano. Mgr. Svoboda se ptá, zda se dá očekávat, že na některé akce můžeme ještě dostat nějaké
dotace. P. Miková odpovídá, že ano.

Město Kašperské Hory, Náměstí l, 341 92 Kašperské Hory
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY

2019-2021
v tis. KČ

ROK 2019 2020 2021
Zůstatky účtů k LI. 80 000 37 145 24 445

Daňové příjmy 30 400 30 500 30 500
Nedaňové př(jmy 16 600 17 000 17 000
Kapitálové příjmy 3 500 3 500 3 500
přijaté transfery 18 700 14 000 13 000
PŘÍJMY CELKEM 69 200 65 000 64 000

Běžné výdqje 63 000 60 000 60 000
Kapitálové výdaje 46 355 15 000 20 000
Splátky úvěrů 2 700 2 700 2 700
VÝDAJE CELKEM 112 055 77 700 82 700

Zůstatky účtů ke 31.12. 37 145 24 445 5 745

Úvěr na rozšíření stávajících rozvodů CZT bude doplacen
30.9.2021.
Úvěr na ekologické zásobování teplem bude doplacen 31.12.2020.
Úvěr na výstavbu DPS bude doplacen 20.12.2025.
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Plnění

přehled NEjDŮLEŽITĚjŠÍCH investičních akcí org, schválený rozpočtu ke
rozpočet 30.11.2018 (v

tis. KČ)
lntenzifi kače ČOV Khory 0096 18 420 15 800
Rekonstrukce lesnÍcestý k hradu Kašperk 0098 6 000 4 639
Besední ulice 0900 330 330
Rekonstrukce bývalétělocvičny zš 0901 20 000 2 170
Sokolovna 0903 1 080 1 071
ČOV- hrad 0904 3 567 3 147
Cesta na Pranýř 0905 2 180 180
Cesta na pranýř- vodovod 0905 850 543
Cesta na pranýř - ká nalizace 0905 950 950
Cesta na pranýř - teplovod 0905 1 220 535
Cesta na pranýř - VO 0905 300 O
Bývalý hotel Bilá Růže- PDSP 0906 130 60
Nové světelné body VO 0907 600 129
Obnova pramenišť a přeložka prop. potrubí pramenišť Starý a Nový Ždánov 0908 16 000 440
Rekonstrukce Žižkova ná mésti - projekt 0909 800 36
Odka nalizová ni lokality u výtopny - zaa sfaltová ní povrchů 0910 873 792
Nový energetický zdroj kh - využiti od padni biomasy - ŠARE - projekt 0911 315 270
Nová CZT (Ciká nka, Sokolovna, Šumavská úl.) - projekt 0912 270 39
Záložni kotel na - ELTO 0913 350 164
Husova ulice- projekt 0914 53 5
Husova ulice- zokruhování vod. řadu 0914 100 O
čov- Bilý potok 0915 600 O
Územní pIán 0916 700 303
Opěrná zeď- Karlova ulice- PO 0917 61 4
Nový herníprvek na dětské hřiště Smetanova ulice 0918 390 372
Rekonstrukce městského rozhlasu 0919 700 643
Vybaveni kina audiotechnikou a novým osvětlením a ozvučením 0920 O O
Výměna střešní kryti ny č.p. 175 - u hřbitova vC. zateplení 0921 850 O
Opěrná zedu kostela Panny Marie Sněžné 0922 30 O
jatka 0924 O O
Sa na cc vlhkosti č.p. 402 - projekt 0925 500 396
Rekonstrukce bytového jádra č.p. 384-387 - projekt 0926 25 19
projektová dokumentace - a reál sportovišť 0927 50 O
Zokruhování vodovodního řadu úl. Krátká - Na Prádle - projekt 0928 50 2
Ná mésti - elektroinstala cc, podzemní rozvaděč 0929 O O
Rekonstrukce Vimperská ulice- DŮR 0930 690 O
Klostermannova ulice- POPS 0931 215 149
Rekonstrukce KH západ (Sušická ulice)- DŮR 0932 O O
Rekonstrukce Šumavské ulice- projekt 0933 300 7
Terénni zásahové vozidlo 776 776

80 325 33 970

ROZDÍL 46 355 'bývá doplatitna
investičních
akcích
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Usnesení č. 13
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, pÍsm. b) zákona Č.128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Kašperské Hory na období
2019 -2021 sestavený na základě ustanoveni § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bárúkjiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel Jaroslav, Jirman jiří, Ing. Naušová Hana

Návrh BYL přijat.
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d) Schválení výše podílu na zajištění provozu společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o.
na r. 2019 a příslušné veřejnoprávní smlouvy

- předkládá vedoucífinančního odboru MěÚ BBU:s. Míková
Starostka Bernardová vysvětluje, co jsou Zdravotnické služby Šumava, s.r.o. -
společná společnost pro Město Kašperské Hory a Město Hartmanice, která
zaměstnává dětského lékaře a dětskou zdravotní sestru pro obě tyto města.
Každoročně musíme rozdíl v nákladech zadotovat, ale v opačném případě bychom tu
dětskou zdravotní péči vůbec neměli. Hartmanice mají o něco menší podíl protože
jejich tam trochu méně.
Rada města projednala tuto záležitost na svém prvním jednání 26. listopadu 2018 a usnesením
č. 3 doporučila zastupitelstvu města schváleni dotace ve výši 232 000 KČ (dle vyčís|enÍ v příloze)

Usnesení č. 14
zm schvaluje poskytnutí dotace 232 000 kč na zajištěni provozu společnosti Zdravotnické
služby Šumava s. r. o. se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice, v roce 2019.

hlasování o usneseni PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel Jaroslav, Jirman Jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.

- příloha: žádost s. r. o.
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Šunwva s.r,o.

ZDRA VOTNICKÉSLUŽBYŠUMA VA s.r.o
se sídlem Hartmanice 75, 342 q] Sušice

čj. ZSS 11/2018 ze dne 7.11.2018

Město Hartmanice
Hartmanice 75

Město Kašperské Hory
Náměstí 1

Věc: Žádost o dotaci na rok 2019

.MĚSTSK"" h tkp
KAŠ' ' ,'< ' m'

Dďk 8. 11 2018 ""
. . . .., ,' Ý -,,,- ,./.',4 ,fS 1K&

¢K

Dovoluji si Vás tímto požádal o poskytnutí dotace l rozpoČtu měst Hartmauice a
Kašperské Hory na provoz společnosti ZdrAvotnické služby Šumava s.r.o., která bude
použita na mzdové náklady'.

If ľřchM úhrad od měst v roce 2018 ,
' P)átce , Za {)hdnbi celkem KČ

r, Město HarcmAnice , 168000 l
l Mčstg KaŠj'mké H{jr) 232000

Př¢¢lpokládané financování v roce 2019
T"

Položka l přgjm! 2019 , výdaje 2019
Převod z BÚ 2018 l® ""

.l Trž!!y za Yýkou\. _ . i®o
MzdZ' + odvody : 1200

l Zpracováni úČetnictví , l sil "
: Nájemné 80 " 1

:Cestovné ' 30 '
Tekfony . ___ _ ___1 __ ___ _ ' 20

' ¶rSkolení _ l 10_
Očkovací látkv , " 7Ó
Ostatní (pojistky, 40
programy, i
zdravotnický mxteriál,
poŠtovn« úklidové
É!royt.řc,dk} )

, CEL"ŔĚM _ __ 1100" "_ , _ 1500

Kontakty:
Td::ťux3765932lk
cmlj: m@mubarwandce áz

ldentifikacc:
IČO: 280 31 792
lčZ:
Hp: 43r8001

Bankovnf spojeM
CcskA spďielm rs.

SuSke
tú:
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ZS
Šummt s.r.o.

ZDRA VOTNICKÉ SLUŽBYŠUMA VA s.r.o
se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice

Rekapitulace

Předpokládaný příjem 2019 "" "1100 )
Předpokládaný výdej za"2019 , -1500 i
Rozdíl ve ňmncování " "" -40'0 !

Navrhuji tcdv násjedující vŕši dotad pro 2019:

" Fíátce " " """" Čvrtletně """ " "" cdkein KČ_
Město Hartmani¢e : " " "42000 " " " 168000"
Město Kašperské Hory ' 58000 ' 232000 '
ČELKEM l 400000 ,

_ .L— .— —- - .-

Požadovaná dotace 400 tisíc KČ je shodná jÁko na rok 2018 a byla stanovena jako rozdíl
výše uvedených příjmů a výdajů.

Opět shodně jako v letech předchozích podotýkám, Zle pokud oastanc v průběhu roku
zlepšení fmančního hospodaření s.r.o., budu informovat obě města o moŽnosti
skončení plateb příspěvků, případnč bude pmvedena vratka dotace.

Zdravotnické sluŽby Šumava
Ing. Jana Bauchuvá
Jednatelka společnosti

.
$t't.'ů's' LLD. /ý)1 ,,l

x siba 75 Mí Q)
1(ú: 31 'm

Eng. J4!10

Kontakty:

cml1: m@muhmmaMct až

ldcntiňbcm Bankovní spojenf
IČO: m 31 792 Čuká spopNeLna s.s.
iČ2c 43328000 SUŠi{e
IČP: 43328UOi Lá,
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e) veřejnoprávní smlouva mezi městem Kašperské Hory a Zdravotnické služby
Šumava s. r. o. na poskytnuti dotace předkládá vedoucí finančního odboru MěÚ

Usnesení č. 15
ZM schvaluje obsah veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kašperské Hory a
Zdravotnické služby Šumava s. r. o. se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice, na
poskytnuti dotace ve výši 232 000 kč na zajištěni provozu společnosti Zdravotnické
služby Šumava s. r. o. v roce 2019.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešner Jindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana

Návrh BYL přijat.

Příloha: návrh veřejnoprávní smlouvy
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory

uzavřená dle § lOa zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel dotace:

a

Příjemce dotace:

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí l, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené Bohuslavou Bernardovou , starostkou města
IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645
ldále jako "poskytovateľ'l

Zdravotnické služby Šumava s.r.o.
se sídlem Haňmanice 75, 342 01 Sušice
zastoupené Ing. Janou Bauchovou, jednatelkou
IČ: 28031792
ldále jako "přijemce"l

uzavírají v souladu s ustanovením § ] Da zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
(dále jen "dohoda") :

I. Předmět a účel dohody

1. Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpoČtu příjemci dotaci ve výši 232.000,- KČ, tj.
slovy dvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to za účelem poskytnuti nás|edujÍcÍch Činnosti
příjemcem jakožto závazku veřejné služby: provozní náklady společnosti Zdravotnické služby
šumava s.r.o., a to v době od 1.1.2019 do 31.12.2019.

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo
822690389/0800 na účet příjemce číslo 741308379/0800 ve výši 58.000,-- Kč

čtvrtletně a to vždy do 20. dne poslednIho měsíce kalendářního čtvrtletí.

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se pouŽít ji výlučně k účelu popsanému v ČI. l. bodě
1 této dohody za podmínek stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy.

II. Další ujednání

Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace (tzn. předložit poskytovateli přehled
o čerpáni a použiti poskytnutých peněžních prostředků a o vráceni nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele) nejpozději do 31.3. 2020, a to na předepsaném
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formuláři, a současně doloží kopie dokladů na použiti těchto prostředků.
Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v ČI.
I. odst. 2 této dohody nejpozději do 31.3. 2020.
Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel uloží osobě, která se porušeni rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého
rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.
Dotace podléhá veřejnoprávní kontrole a příjemce se zavážuje umožnit pověřeným
pracovníkům provádět kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu
účetních dokladů a evidenčních knih.

Ill. Závěrečná ustanovení

l. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběnia stranami.
2. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to

písemnou formou.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden

poskytovatel.
4. V případě přeměny příjemce přechází veškerá práva a povinnosti, plynoucí příjemci z této

dohody a ze zákona, na jeho právního nástupce a je-li vice právních nástupců, na všechny
tyto právní nástupce, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně.

6. V případě zrušení příjemce s likvidací vykonává práva a povinnosti uvedené v ČI. III.
odst. 4 po celou dobu likvidace likvidátor.

7. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, že bylo rozhodnuto o jeho
přeměně nebo zrušení s likvidací, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnuti

vydáno.
8. Poskytnutí dotace a uzavření této dohody bylo schváleno zastupitelstvem Města
Kašperské Hory dne

V Kašperských Horách dne

Město Kašperské Hory Zdravotnické služby Šumava s.r.o.
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f) Veřejnoprávní smlouva s ŘKF Kašperské Hory
- předkládá vedoucífinančního odboru MěÚ

Veřejnoprávní smlouvu s ŘKF Kašperské Hory nám přibližuje Mgr. Svoboda. Je to smlouva
vztahujÍcÍ se k regeneraci městské památkové zÓny v KH. Naposled se schvalovala
veřejnoprávni smlouva na přeúčtováni dotace v rámci restaurová ni hlavního oltáře v kostele
sv. Markéty v Kašperských Horách a protože ten oltář je poměrně velký a je v dost špatném
stavu, tak jsme ještě požádali o navýšeni dotace z rezervy programu regenerace. Bylo nám
vyhověno. Ministerstvo kultury vystavilo rozhodnutí a poslalo peníze, celkem 480.000,-KČ na
celkově lV etapu restaurováni oltáře. Částku přeúčtujeme hned na účet ŘKF takže toto jen
zúřadujeme. Mgr. Svoboda reaguje na dotaz Ing. Balounové, a opravuje se, že se jedná o etapu
třetí. Celkové náklady byly cca přes 2 mil. KČ. Ukázalo se také, že se budou muset řešit závažné
statické trhliny. Mgr. Svoboda také informoval o objevení se trhliny v klenbě kostela, bohužel
přímo nad opravovanými varhanami...takže budou pod ochranným lešením

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města schvaluje obsah veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kašperské Hory a
ŘimskokatoHckou farností Kašperské Hory se sídlem Bašta 54, 342 01 Sušice o poskytnutí
dotace z Programu Regenerace městských památkových rezervaci a městských památkových
zón v roce 2018, ve výši 480 000 KČ, pro MPZ Kašperské Hory a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy.

! hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešner Jindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel Jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena _
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 11

PRO: 11
PROTI: O
ZDRŽEL SE: 1 (Ešner)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, Jirman jiří, Ing. Naušová Hana
Návrh BYL přijat.
Příloha: návrh smlouvy
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1. MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY
se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
IČO: 00255645
DIČ: CZ00255645
č. účtu: 822690389/0800, 182950794/0300
zastoupené starostkou města Bohuslavou Bernardovou
jako poskytovatel finanční dotace na straně jedné - dále jen ,,poskytovatel"

a

2. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAŠPERSKÉ HORY
se sídlem Bašta 54, 342 01 Sušice
IČO: 66342252
Č. účtu: 822635339/0800
jako příjemce finanční dotace na straně druhé - dále jen ,,příjemce"

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN V ROCE 2018 PRO MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNU
KAŠPERSKÉ HORY

Prohlášení příjemce

1 Příjemce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavební parcely č. 50 o výměře 954 m'
- zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 174, objekt občanské
vybavenosti - kostel sv. Markéty, vše v k.ú. a obci Kašperské Hory. Příjemce dále
prohlašuje, že je výlučným vlastníkem hlavního oltáře, umístěného v tomto objektu,
který je součásti mobiliáře předmětného kostela.

2. Hlavní oltář, uvedený v ČI. l., odst. 1, je movitou kulturní památkou zapsanou
v Ústředním seznamu nemovitých kulturnIch památek pod rejstříkovým číslem 34-4497
z mobiliáře kostela sv. Markéty, rejstříkové číslo ÚSKP 23976/4-3024 a je umístěn
v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách, který je nemovitou kulturní
památkou, zapsanou pod stejným rejstříkovým Číslem, a který se nachází v městské
památkové zóně Kašperské Hory, k.ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory, okres
Klatovy, kraj plzeňský.

II.
Dotace

1. Příjemce se zavazuje provést na své náklady obnovu movité kulturní památky, uvedené
v ČI. l. odst. 2 této smlouvy, tj. hlavního oltáře, umístěného v kostele sv. Markéty
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v Kašperských Horách v rozsahu těchto prací podstatných pro zachováni souhrnné
památkové hodnoty:

Ill. etapa obnovy (restaurováni) hlavního oltáře - restaurování 2 velkých andělů po
stranách nástavce retábula a soch Boha Otce a ježíše Krista z nástavce retábula - vše
dle schváleného restaurátorského záměru.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podle ustanoveni § 16 odst. 1 zákona Č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
usnesení Zastupitelstva města Kašperské Hory č. 1. ze dne 13.12.2018, dotaci ve formě
finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervaci a
městských památkových zón v r. 2018, schváleného usnesením vlády České republiky
dne 25. 3. 1992 č. 209 ve výši 480.000,- KČ, tj. slovy čtyřistaosmdesáttisÍckorunčeských
(dále jen "dotace" nebo "finanční příspěvek"), a to za účelem podrobně popsaným v ČI.
||., odst. 1, a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji výhradně za tímto účelem.
Částka ve výši 480.000,- Kč představuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu,
poskytnutou Městu Kašperské Hory Ministerstvem kultury ČR ve stejné výši na základě
rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 58616/2018 OPP ze dne 16.10.2018. Finanční
příspěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených sIll. etapou obnovy
(restaurování) hlavního oltáře umístěného ve výše uvedené nemovité kulturní památce
jako nevratný a neinvestiční. V účetní evidenci bude veden pod účelovým znakem
34054.

3.

4.

Příjemce se zavazuje dokončit práce uvedené v odst. 1nejpozději do 31. prosince 2018.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci bankovním převodem na účet
příjemce, uvedený v záhlavitéto smlouvy, a to do třiceti dnů od podpisu této smlouvy.

Ill.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout v souladu se souhrnným přehledem
poskytnuti dotace, který je založen ve spisu u poskytovatele. příjemce se
dodržet (splnit) všechny podmínky pro použití dotace, obsažené
Ministerstva kultury ČR, uvedeném v ČI. Il. odst. 2, jehož kopii převzal l
uzavřením této smlouvy.

jeho žádosti o
dále zavazuje

v rozhodnuti
příjemce před

2.

3.

Příjemce odpovídá za to, že bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky
podle rozhodnuti Městského úřadu Sušice, vydaného k obnově výše uvedené nemovité
kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.

Příjemce je povinen využit příspěvek hospodárně, účelně, efektivně a v souladu
s právními předpisy, atovýlučně na úhradu nákladů spojených svýše uvedenými pracemi
při obnově movité kulturní památky; použiti příspěvku na jiné účely není přípustné.
příjemce je dále povinen zaplatit zhotoviteli, provádějIcimu práce uvedené v ČI. ll. odst.
1, cenu za dílo v rozsahu dotace výhradně prostřednictvím peněžního ústavu
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4,

5.

6.

7.

8.

9.

(bezhotovostně). Faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny
a jejich platby poukázány v roce 2018.

příjemce je povinen nejpozději do 5.1.2019 zaslat poskytovateli doklady k finančnímu
vypořádáni všech finančních prostředků vynaložených podle této smlouvy na obnovu
movité kulturní památky v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Doklady budou obsahovat
kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií
výpisů z účtu k jednotlivým fakturám. Za účelem vyhodnoceni akce obnovy movité
kulturní památky bude Městskému úřadu v Kašperských Horách do 5.1.2019 rovněž
zaslána i fotodokumentace vypovídajÍcÍ o průběhu a výsledku obnovy movité kulturní
památky v roce 2018, včetně doloženI skutečnosti, že příjemce příspěvku v průběhu
obnovy movité kulturní památky upozornil vhodným způsobem na skutečnost, že akce
obnovy byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem
kultury ČR. V případě prováděni restaurátorských prací bude ve stejné lhůtě rovněž
dodána restaurátorská zpráva.

Příspěvek vede příjemce v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a
nakládáni s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu obnovy příjemce upozorní vhodným způsobem (tabulkou, transparentem,
umistěnM informační tabulky atp.) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s
využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR, což bude
doloženo fotodokumentaci při vyúčtováni (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. k)
rozpočtových pravidel).

Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2018 na tentýž účel současně s jinými
prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.

Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury ČR a osobám
pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního
památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g) památkového
zákona, přistup do nemovité kulturní památky za účelem provedeni kontroly souvisejÍcÍ
s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim
k tomu potřebné údaje a vysvětleni. Vlastník je povinen poskytovateli, odboru
finančnímu Městského úřadu v Kašperských Horách a Národnímu památkovému ústavu
oznámit termín zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.

V případě přeměny příjemce přecházíveškerá práva a povinnosti, plynoucípřijemci z této
smlouvy a ze zákona, na jeho právního nástupce a je-li vÍce právních nástupců, na
všechny tyto právni nástupce, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně.

10. V případě zrušení příjemce s likvidacIvykonává práva a povinnosti uvedené v ČI. Ill. odst.
9 po celou dobu likvidace likvidátor.

11. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, že bylo rozhodnuto o jeho
přeměně nebo zrušeni s likvidaci, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí
vydáno.
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IV.
Vrácení dotace

1. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, nastanou-li tyto důvody:

a. poskytovatel zjistí, že příjemce použil dotaci nebo její část v rozporu s touto
smlouvou, zejména v rozporu s účelem, pro který je dotace touto smlouvou
poskytována,

b. příjemce nepředloží poskytovateli řádně a včas doklady a/nebo
fotodokumentaci, uvedené v ČI. Ill. odst. 4,

c. zjisti-li poskytovatel, že údaje uvedené v žádosti, na jejímž základě byla
dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé,

d. poruší-li příjemce kteroukoliv z povinnosti, neuvedených v písm. a) nebo b),
které mu vyplývajíz této smlouvy a/nebo právního předpisu, a poskytovateli
vznikne v důsledku porušeni této povinnosti závazek vrátit dotaci
Ministerstvu kultury ČR.

2.

3.

4.

5.

6.

Dotaci nebo její část, kterou příjemce použije v rozporu s tímto rozhodnutím, vráti v
rámci vyúčtování nejpozději do 5.1.2019 na účet poskytovatele č. účtu 822690389/0800.
V téže lhůtě je příjemce povinen vrátit na stejný účet i část nevyčerpané (nepoužité)
dotace.

Je-li dán důvod vrácení podle prvního odstavce tohoto článku jen ve vztahu k části
dotace, je příjemce povinen vrátit tuto část dotace. Je-li však dán důvod vráceni dotace
v plné výši, je příjemce povinen vrátit dotaci poskytovateli v plné výši.

V případě prodlení příjemce s vrácením dotace nebo její části poskytovateli ve lhůtách
uvedených v tomto článku se tyto finanční prostředky považuji za zadržené ve smyslu
§22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a dle tohoto ustanoveni bude jako porušeni rozpočtové kázně ve
vztahu k příjemci sankcionováno.

Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
se dozvi o změnách, písemně oznámit poskytovateli veškeré změny nebo skutečnosti,
které by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace.

Splněním povinnosti uvedených v tomto článku není dotčeno právo poskytovatele
domáhat se vůči příjemci náhrady Škody, která mu vznikne protiprávním jednáním
příjemce.

V.
Závěrečná ustanoveni
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1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly učiněny
formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma stranami.jiná
forma změn a doplněni smlouvy je vyloučena.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichŽ 1 vyhotoveni
obdrží poskytovatel a 1 vyhotoveni obdrží příjemce.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím
obsahem, kterému rozumí, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že tato
byla sepsána urČitě, vážně a srozumitelně, a že smlouvu uzavÍrajÍ na základě pravdivých
údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně výhodných podmínek.

4. Toto právni jednání bylo schváleno zastupitelstvem Města Kašperské Hory na jeho
zasedání konaném dne 13.12.2018.

5. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Kašperských Horách, dne 13.12.2018

poskytovatel
Bohuslava Bernardová

starostka města

příjemce
Mgr. Ing. Jan Kulhánek

správce farnosti Kašperské Hory
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g) Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Sušice - předkládá vedoucí finančního
odboru

- žádost byla projednána na jednání rady města ve středu 12. 12. 2018 - rada doporučila
schváleni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 KČ.

- starostka města Bernardová upozorňuje, že ve smlouvě je vynechán termín, do kdy by
byla dotace poskytnuta. Počítáme, že doplníme hned do jednání zastupitelstva v únoru,
protože Charita má největší problémy s penězi začátkem roku. Balounová doplňuje, že
každý rok, co tu funguje DPS žádají o stejnou částku, ani s inflací se to nenavyšuje.

Usnesení č. 17
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory ve
výši 200.000,- KČ (pečovatelská služba, odlehčovací, sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, odborné sociálni poradenství) mezi poskytovatelem dotace
Městem Kašperské Hory a příjemcem dotace Oblastní charitou Sušice.

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 BártÍkjiřj x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 Jirman Jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘĹTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana

Návrh BYL přijat.

Př//oha: návrh smlouvy
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpoČtu Města Kašperské Hory

uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel dotace: Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí l, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645
ldále jako "poskytovatel"l

a

Příjemce dotace: Oblastní charita Sušice
se sídlem Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
zastoupená Marii Hrečinovou Prodanovou, ředitelkou
lČ: 64388441
DIČ: CZ26068877
ldále jako "při'jemce"l

uzavírají v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
(dále jen "dohoda") :

Preambule

V souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití ČI. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu, byl příjemce Pověřením výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 51912018
vydaným Plzeňským krajem (dále jen Pověřeni) pověřen poskytováním služeb uvedených v ČI.
I této smlouvy jako služby obecného hospodářského zájmu. Za poskytování sociálních služeb
uvedených v ČI. l této smlouvy byla příjemci stanovena vyrovnávací platba na jednotlivé
sociální služby. Poskytovatel se poskytnutím finančních prostředků v rámci této dohody
připojuje k Pověření a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby.

l. Předmět a účel dohody
1. Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci

tj. slovy dvě stě tisíc korun českých, a to za účelem realizace níže
služeb pň'jemcem, jakožto závazku veřejné služby:
1.1.1. pečovatelská služba (ID: 2850203),
1.1.2. odlehčovací služby (ID: 5068876),

ve výši 200.000,- kč,
uvedených sociálních
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1.1.3. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID:
5698303),

1.1.4. odborné sociální poradenství (ID: 59688 13),
a to v době od l. l. 2019 do 31. 12. 2019.

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo
822690389/0800 na účet příjemce číslo 152140002/0300 do 28. února 2019.

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji výlučně k účelu popsanému v ČI. l. bodě l této
dohody za podmínek stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy.

II. Další ujednání
l. Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace (tzn. předložit poskytovateli

přehled o čerpáni a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých
peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele) nejpozději do 31. l. 2020, a to na
předepsaném formuláři, a současně doloží kopie dokladů na použití těchto prostředků.

2. Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený
v ČI. I. odst. 2 této dohody nejpozději do 31. l. 2020.

3. Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve mění pozdějších
předpisů. Poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do
svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.

4. Dotace podléhá veřejnoprávní kontrole a příjemce se zavazuje umožnit pověřeným
pracovníkům provádět kontrolu Čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu
účetních dokladů a evidenčních knih.

III. Závěrečná ustanovení
l. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to

pouze písemnou formou.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden

poskytovatel.
4. V případě přeměny příjemce přechází veškerá práva a povinnosti, plynoucí příjemci z této

dohody a ze zákona, na jeho právního nástupce a je-li vice právních nástupců, na všechny
tyto právní nástupce, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně.

5. V případě zrušeni příjemce s likvidací vykonává práva a povinnosti uvedené v ČI. III. odst.
4 po celou dobu likvidace likvidátor.

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, že bylo rozhodnuto o jeho
přeměně nebo zrušení s likvidaci, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí vydáno.

7. Poskytnutí dotace a uzavřeni této dohody bylo schváleno zastupitelstvem Města Kašperské
Hory dne .

V Kašperských Horách dne

Město Kašperské Hory Oblastní charita Sušice
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6) Majetková agenda, investiční akce

výpočet vodného a stočného

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NEBO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY

typ orgánu rada města datum pro/ednánl 12. 12. 2018
Č. 3

název materiálu předk/ádá/odbor předkládá /osoba

výpočet vodného a Odbor majetku jana Slonková
stočného

Popis předkládaného materiálu l charakteristika projednávané záležitosti

V návaznosti na platná Rozhodnutí o přidělení dotaci projektů ,,Intenzifikace ČOV" a ,,Obnova
pramenišť" je nutné upravit vodné a stočné (a následně také pIán financováni obnovy vodovodů a
kanalizaci) dle tzv. nástroje udržitelnosti takto:
,,Intenzifikace ČOV", dotace 5,12 mil. KČ, stočné 36,44 Kč/m3
,,Obnova pramenišť'", dotace 8,3 mil. KČ, vodné 44,39 Kč/m3

Uživatelská příručka Nástroje udržitelnosti, verze 1.4., str. 15 uvádí: ,,...dotování zdrojů na obnovu
vhi z jiných zdrojů než z ceny pro vodné a stočné je povoleno pouze v ojedinělých případech, např.
u Svazků obci, resp. při dosaženYpřekročenI sociálně únosné ceny." Pro plzeňský kraj je stanovena
sociálně únosná cena 95,- Kč/m3. Průměrná cena v ČR je 85 Kč/m3, viz
https://www.skrb|ik.cz/energie/voda/cena-vody/
Varianta A)
Odstoupit od žádosti o poskytnutí podpory obou projektů a ponechat ceny vodného a stočného ve
stávajIcI výši 12,- + 19,- Kč/m3 (Město každoročně doplácí cca 1 mil. KČ na vodné a 1 mil. KČ na
stočné.

Vodné + stočné 31,- KČ/m3

Varianta B)
Odstoupit od žádosti o poskytnuti podpory projektu ,,Intenzifikace ČOV", ponechat cenu stočného
ve stávajÍcÍ výši 19,- Kč/m3, pokračovat v každoročním doplatku ztráty cca 1 mil. KČ na stočné, a
využit poskytnuti podpory projektu ,,Obnova pramenišť" ve výši 8,3 mil. KČ, tzn. zvýšit cenu vodného
na 44,39 Kč/m3. Vodné + stočné 63,39 Kč/m3

Varianta C)
Odstoupit od žádosti o poskytnutí podpory projektu ,,Obnova pramenišť", ponechat cenu vodného
ve stávajÍcÍ výši 12,- Kč/m3, pokračovat v každoročním doplatku ztráty cca 1 mil. KČ na vodné, a
využit poskytnuti pod pory projektu ,,Intenzifikace ČOV" ve výši dotace 5,12 mil. KČ, tzn. zvýšit cenu
stočného na 36,44 Kč/m3. Vodné + stočné 48,44
Kč/m3

Varianta D)
Využit poskytnutí podpory obou projektů a zvýšit ceny vodného na 44.39 Kč/m3 a stočného na
36,44 KČ/m3). Vodné + stočné 82,- Kč/m3
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Pro jednánIZM předkládá vedoucíOdboru správy majetku a investic města KH nás|edujÍcÍ
materiál , který byl předložen na jednání RM ve středu 12. prosince 2018.

Projekty obnovy vodohospodářské infrastruktury ve městě.
Prvním je ,,Obnova pramenišť starý a Nový Ždánov" jsou to gravitační stavby z roku 1940,

kolem 60. let byla rozšiřována. A protože vody ubývá, je potřeba toto zařIzenI opravit, tak
aby vydatnost zdroje byla co největší. Bylo provedeno hydrogeologické posouzení a návrh
rekonstrukce. Byla zpracována PO na obnovu. V roce 2017 se požádalo o dotaci, kterou
jsme dostali přislIbenou a letos se začalo stavět.
Ing. Slonková prezentuje a popisuje stavbu, aby si vŠichni přÍtomní mohli udělat obrázek.

Druhým představovaným projektem je ,,Intenzifikace odpadních vod v Kašperských
Horách". Do její rekonstrukce se město pustilo, protože nevyhovovala současným
požadavkům hlavně proto, že když přišel přívalový déšť tak se celá ČOV propláchla. Dnes
už nevyhovovala ani legislativně. Dotace se poskytuje jen na zvýšení účinnosti, ne na
výměnu starých části. Z dotací jsou jen stavební objekty, které byly postaveny nově. Přesto
nám nabizi dotaci 3,5 mil. KČ. Dále vysvětluje, že pokud bude město chtít dotace dostat,
bude muset zvýšit vodné a stočné aby do roku 2029 naspořilo do fondu obnovy a rozvoje
tolik peněz, abychom další opravy mohli hradit ze svého. Na mapě ukazuje, že ve většině
mist naší republiky je cena vodného a stočného daleko vyšší, než v Kašperských Horách.
Na závěr předložila Ing. Slonková 4 varianty výše vodného a stočného při čerpání dotaci
na jednu nebo druhou akci, nebo při čerpání dotace na obě akce, nebo výše vodného a
stočného bez dotací. Takže do roku 2020 bychom měli navýšit celkově vodné a stočné na
81,40KČ bez DPH. Je to skok, ale ten je způsobený tím, že město celá léta dotuje vodné a
stočné.

Do diskuse se zapojil p. Jindřich Schmied, s připomínkou, že ve městě je velké množství
starých lidía jak to ty lidi z důchodu zaplatí?!
Ing. Balounová našla v podkladech nesrovnalost v ceně.
Ing. Balounová navrhuje, že když se mají projednávat takto zásadní věci, tak by k tomu
měly být jednoznačné a kompletní podklady. Jsou to citlivé věci, navrhuje udělat pracovní
zastupitelstvo, kde by se celá věc projednala. Navrhuje nedělat dnes žádné usneseni.
J. Ešnertaké navrhuje staženi bodu z jednání.
Starostka Bernardová připomíná, že se tam bude probírat také z důvodu projednáni
posÍ|eni kotelny na Cikánce.
j. Ešner současně také chce, aby se všichni nováčci při pracovním zastupitelstvu seznámili
s akcemi, na které město má připravené dotace.
Starostka Bernardová je téhož názoru a předesílá, že ona žádnou dotaci nechce a ruku pro
ni nezvedne.
,,Každá dotace je cesta do pekel," konstatuje Ešner.
Obrací se na bývalého starostu Málka, že když podepisoval žádosti o dotaci na obě akce,
že musel vědět, o jakou částku se jedná. P. Málek odpovídá, že ano, ale žádosti se stále
upravují a i v roce 2019 se mohou ještě upravit. Ing. Slonková doplňuje, že smlouvu zatím
město ani nemá. žádost byla podána v lednu 2017 a v létě 2017 bylo o přidělení dotace
rozhodnuto.
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Starostka Bernardová se ptá, proč záležitost z léta 2017 se probírá v prosinci na jednání
zastupitelstva?
Protože se vodné a stočné může zvyšovat až po ukončenistavby. FinálnIcenu známe týden,
odpovídá ing. Slonková. Takže se asi všichni shodneme, doplňuje Bernardová, že vodné a
stočné projednáme v lednu na pracovním zastupitelstvu. Chtěla bytam také projednat akci
posňeni kotelny na Cikánce.

Usneseni č. 18
zm schvaluje stažení bodu o výpočtu vodného a stočného z programu.

hlasováni o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bár6kjiři x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada jaroslav x
8 jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 12

PRO: 12
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel Jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
návrh byl přijat

7) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
Odměňování členů zastupitelstev upravuje novela zákona o obcích č. 99/2017 Sb. (Zákon,
kterým se mění zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřlzenl), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zň'zenl), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisej/cl zákony)
a nařízeni vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ŮSC, ve znění NV 318/2017
Sb. a od 1. 1. 2019 ve znění NV 202/2018 Sb. - stanoveni výše odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků
Princip odměňováni je stejný - zákonem stanovené odměny pro uvolněné členy, jejichž výplata
je povinnost a maximální možné výše odměn pro neuvolněné, kdy konkrétní výši stanovi
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zastupitelstvo v rámci funkčního období zastupitelstva.
Pro neuvolněné členy zastupitelstva se jedná o fakultativní (nenárokovou) odměnu, o jejímž
poskytnuti a výši rozhoduje zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb. v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude odměna
poskytována ode dne složeni slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvoleni do přIslušné funkce.

funkce platné v roce ZMĚNA max. návrh od l. l.
2018 možných 2019 -

Částek platná doporučení
od l. l. 2019 RADY města

doplněno pc' jednání
RM /2./2.

neuvolněný 3 300 KČ 29 546 KČ " "' 4 000 KČ
místostarosta
člen ZM bez 500 KČ 1 641 KČ " 800 KČ
další fůnkce
člen RM 1 500 KČ 6 566 KČ ,, 2 000 KČ
předseda 600 KČ 3 283 KČ ' , l 200 KČ
komise
piýds'da 600 Kč 3 283 kč iz"i 1 200 kč
vyboru ,äůä
člen komise 500 KČ 2 736 KČ = 1 000 KČ
člen výboru 500 Kč 2 736 Kč ;:,;: l 000 Kč
člen zvl. "":·
orgánu lpřest. 500 KČ 2 736 KČ l 000 KČ
komise . .'
redakční rada nebyla honorována " '

oddávající* l 000 Kč až + 2 000 KČ již stanoveno
· V l 000 Kč/svatebník fůnkci clena den/max. odměna za

ZM měsíc 2 000 Kč
* nepodléhá NV 318/20/ 7, je v pravomoci ZM dle § 74 z. Č. 99/2017

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně vÍce funkcí, lze mu poskytovat od
1. ledna 2018 souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce,
a to za:
· člena rady,
· předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
· člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze zahrnout.
Nelze tedy již sčÍtat odměny za výkon funkce ,,řadového" člena zastupitelstva s jakoukoli
další funkcí. stejně tak nelze sčÍtat odměnu za výkon funkce starosty či místostarosty
s jakoukoli jinou funkci.
Pokud zastupitelstvo obce o poskytováni souhrnné odměny výslovně nerozhodne,
i neuvolněným členům zastupitelstva se bude poskytovat jen jedna odměna, a to odměna za
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fu nkci, za niž zastupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší. Aplikuje se již od 1. ledna 2018.

PŘÍLOHA:

Příklady odměn od 1. 1. 2019:
· zastupitelstvo města v obci do 3 000 obyvate/stanovi/o následné MĚS/ČN/ODMĚNY (uváděné Částky

jsou maxima dle NV- pro příklad)

pro Členy zastupitelstva
uvolněný starosta - určeno dle NV
neuvolněný místostarosta 29 546 KČ
neuvolněný člen rady města 6 566 KČ
předseda výboru 3 283 kč
předseda komise 3 283 Kč
člen výboru 2 736 kč
člen komise 2 736 KČ

pro NEč/eny zastupitelstva
člen výboru 300 kč
člen komise 300 KČ
pokud je jedna a táž osoba členem dvou různých
komisia jednoho výboru a NEN/zastupite/em obce, 900 KČ
činí měs/čn/odměna

TABULKA S VÝPOČTY ODMĚN V MOŽNÝCH KOMBINACÍCH
TATO TABULKA ZKONZULTOVA'NA A SCHVÁLENA JEJĹSPRA'VNOST Odborem dozoru a kontroly MV ČR
dne 5. 12. 20/8

Při'kladj' nlěsíčnl'ch odměn od l. l. 2019:
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

· řadovému zastupiteli bez dalších funkcí - u obce do 3 000 obyvatel náleží odměna za měsíc, za plněni
povinnost/řadového neuvolněného zastupitele, ve výši 1 641 Kč,
do SOUHRNU funkci tuto již nelze zahrnout!

· pro členy zastupite/stey kteří zastávají vyšší funkce než řadový člen je odměna za plnění povinnosti
Jadového č/ena"jlŽ V ODMĚNĚ ZAPOČÍTÁNA, NEPŘIPOČÍTÁVÁ SE SAMOSTATNĚ

Příklady možného souhrnu funkci:
výkon funkcí výše měslčnl odměny

uvolněný starosta, který je zároveň členem JEDNA odměna za měsíc dle legislativy
komise nebo výboru

neuvolněný místostarosta, který je zároveň JEDNA odměna za měsíc dle legislativy -
členem komise A a členem výboru b výši určuje ZM, možno až 29 546 KČ
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neuvolněný člen rady, který je zároveň 6 566 KČ + 3 283 KČ
předsedou výboru/komise (a současně NENÍ
starostou ani místostarostou)

neuvolněný člen rady, který je zároveň 6 566 KČ + 2 736 KČ
členem jednoho výboru nebo komise (a
současně NENÍstarostou ani místostarostou)

neuvolněný člen rady, který je zároveň 6 566 KČ + 3 283 KČ + 2 736 KČ
předsedou výboru a a členem komise B (a
současně NENl'starostou ani místostarostou)

neuvolněný člen rady, který je zároveň 6 566 KČ + 2 736 KČ + 2 736 KČ
členem výboru a a členem komise B (a
současně NENÍstarostou ani místostarostou)

člen zastupitelstva města, který je zároveň 1 641 KČ
členem výboru/ komise

Člen zastupitelstva města, kte'ý je zároveň 3 283 KČ
předsedou výboru/komise

člen zastupitelstva města, který je zároveň 3 283 KČ
předsedou výboru/komise a členem jiné
komise/výboru
člen zastupitelstva města, který je zároveň 2 736 KČ
členem komise/výboru

Člen zastupitelstva města, který je zároveň 2 736 KČ
členem komise nebo výboru A a současně
členem komise nebo výboru b

Částky v tabulkách vysvětluje starostka Bernardová. Zastupitelé by se měli shodnout na částce,
která se bude od 1. ledna 2019 neuvolněným členům vyplácet. ještě doplňuje, že člen
zastupitelstva, který má ještě nějakou funkci (člen nebo předseda komise nebo výboru) se výše
odměny odrážív již navrhované částce, nelze částky sčÍtat. Sčítat se dá jen odměna člena rady,
který má ještě jinou funkci. ještě doplňuje, že oddávajÍcÍ starosta a místostarosta nemají za
oddáváninic. Připomínku má Ing. Koubek, že kamarád místostarosta z menšíobce má odměnu
7.700,- KČ. Nechce tím říkat, že to máme navyšovat, ale že se držíme při zemi a to je v pořádku
a nenito pro něho zdrojem příjmů.
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Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2019 výši měsIčni odměny za výkon funkce členů
zastupitelstva dle nařIzenI vlády Č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků,v platném znění, včetně uplatněnIsouhrnu odměn za jednotlivé funkce
ve vyši:
funkce odměna za měsíc
neuvolněný 4 000 KČ
místostarosta
člen ZM bez další funkce 800 KČ
člen RM 2 000 KČ
předseda komise 1 200 KČ
předseda výboru 1 200 kč
člen komise 1 000 KČ
člen výboru 1000 kč
člen zvl. orgánu /přest. komise 1 000 KČ

V případě souběhu výkonu vÍce funkci neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru či
předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny
za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.

hlasování o usnesení PRO PROTI ZDRŽEL SE
1 Balounová Alena Ing. x
2 Bártík Jiří x
3 Bernardová Bohuslava x
4 Ešnerjindřich x
5 Be. Geryková Lena Yvona x
6 Mgr. Havel jaroslav omluven
7 Chlada Jaroslav x
8 jirman jiří omluven
9 Kalčíková Michaela x
10 Ing. Koubek Ondřej x
11 Málek Petr x
12 Ing. Mäntl Miroslav x
13 Mäntl Radek x
14 Ing. Naušová Hana omluvena
15 Mgr. Zdeněk Svoboda x

počet: 11
PRO: 11
PROTI: O
ZDRŽEL SE: 1 Ešner
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: Mgr. Havel jaroslav, jirman jiří, Ing. Naušová Hana
návrh byl přijat
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8) Různé, diskuse
- j. Ešner vyslovil nespokojenost nad přípravou materiálu pro jednání ZM ze strany
předkladatelů - týkalo se bodů 5 a 6 (nebyly projednány s dotčenými osobami smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřIzení služebnosti inženýrské sItě a přesto měly být zm schváleny)
a bodu k ceně vodného a stočného v souvislosti s nedostatkem času zastupitelů k seznámeni
se s problematikou a ,,okamžitému stanovení varianty výpočtu ceny vodného a stočného
v souvislosti s ne/přijetim dotací...
- B. Bernardová - informace od Dr. Horpeniaka

Dr. Horpeniak gratuluje všem zvoleným zastupitelům, přeje jim aby se jim dařilo. Poté
informoval, že potřebujeme do kostela Sv. Markéty 4 zvony.
- B. Bernardová - 6.12. 2018 proběhl soud mezi městem KH a Stavoplastem (dlouholetý spor
ohledně DPS), soud město vyhrálo; bohužel ještě před začátkem soudu Stavoplast sdělil, že se
odvolá. Rozsudek ještě není vyhotovený (cca v polovině ledna).
- Ing. Balounová k této věci sděluje, že před volbami se k ní dostala informace, která běží po
městě, že kvůli ni město prohrálo spor a zaplatí 20, 25 nebo 30 milionů a těm, kteří používajÍ
rozum, by mělo dojit, že kdyby to byla pravda, netáhl by se spor tak dlouho a soud by již
podvakrát nedopadl ve prospěch města, tak ať si uvědomí, že nárok, který Stavoplast vznáŠí,
nenítak jednoznačný a soud by nedopadltak, jak dopadl.
- B. Bernardová - soud mezi městem a Ing. arch. Grassem (zpracovatel územního plánu, který
se cca 10 let pokoušel zpracovat)
-minulá RM již vybrala nového zpracovatele ÚP Ing. Tauše, který ve zpracování pokračuje. 3.
12. 2018 bylo jednání u Soudu v Klatovech a soud si vyžádal dva svědky, kteří mají objasnit
jednání mezi zastupiteli města a arch. Grassem 6. 2. 2014.
B. Bernardová nabízela sebe a nabízela P. Málka, přestože budou určitě jako účastnici řízeni
vyslechnuti (ale oba v době průběhu doby působeni arch Grasseho starostovali), ale jsou
potřeba další dva svědci (kteří v té době byli zastupiteli): Ing. Miroslav Mäntl se hlási, další
kandidát je p. Jaroslav Chlada.
- D. Stibalová vznáší dotaz, zda budou také nějak ohodnoceni členové komisi, kteří nejsou
zastupitelé? Odpovídá Ing. A. Staňková, že ano, výši odměn se zabývala a schválila RM.
- Mgr. Svoboda chce navázat na přání dr. Horpeniaka a připomíná, že v nedávných dnech
oslavil významné životní jubileum, je mu 70. Let. Gratulujeme na dálku. Ještě se obrací na
zastupitele v opozici, zda by nezvážili obsazeni většiny členů finančního a kontrolnIho výboru.
Rádi bychom požádali, abychom měli v každém výboru předsedu a jednoho člena. Můžeme se
ještě potkat a domluvit se, máme kandidáty.

K. Holečková se dotazuje ohledně opravy cesty na Žl"bku okolo Habeše na Nové Dvory, zda se
uvažuje o opravě cesty v lesním úseku. Bernardová vysvětluje, že opravu cesty, o které se tu již
dnes mluvilo, opravuje stát a tento proces trvá několik let. Dělají se většinou cesty na
zemědělských pozemcích, ale ne na lesních. Ale to neznamená, že ji nemůžeme opravit. K.
Holečková říká, Že mají na Nových Dvorech trvalý pobyt a v zimě se tam nedá zajet. p. Holeček
děkuje p. Bártíkovi, že se tam tedy navezl nějaký materiál, ale vlese kde je třeba cestu opravit,
se neděje nic, přesto že to bylo slíbeno. Navíc jsou tam špatně udělány svodnice. B. Bernardová
říká, že se to může projednat v rámci investic, ale že to není součásti pozemkových úprav, o
kterých jsme tu na začátku mluvili. Ing. Bečvář sděluje, že cesta byla loni KML (městskými lesy)
částečně opravena, a letos na to nebyly finance, tak bylo dohodnuto, že se opraví jen ty hlavní
prolehy. Potom se řešil teplovod Na pranýři a veškeré stavební kapacity byly zaměřené na tuto
stavbu. Tuto akci nám zhatilo počasí.
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- j. Ešner se dotazuje na dětské hřiště, že stálo 390 tis. KČ a pořizovaly se nějaké nové herni
prvky, co to bylo? Bártík odpovídá, že to byla demontáž původních starých (třívěž) a dodání
instalace nového prvku s toboganem. Dále se p. Ešner ptá na navýšeni rozpočtu v tělocvičně -
změna oken? Slonková vysvětluje, že v projektu byla navržena eurookna, dřevěná, ale
podmínkou bylo projedáni s památkáři. Eurookna nevyhovovala jejich požadavkům, tak
musela být objednána nová dřevěná okna. A tato okna jsou o 490 tis. KČ dražší. Na tělocvičnu
se ještě dotazuje Ing. Koubek, proč tam zůstal starý krov? Byl tam problém s dřevomorkou a
nestane se za 5 let, že tam bude znovu? Ing. Slonková odpovídá, že cca před 6ti lety tam
proběhla opatřeni proti dřevomorce; nyní, když se stavba celá obnažila, byl stanoven rozsah
chemické sanace, a bylo sděleno, že na krov se to nevztahuje. b. Bernardová byla před 6 lety u
sanace, kde bylo řečeno, že dřevomorka má až 30 m dlouhá vlákna a proto není přesvědčená,
že v krovu dřevomorka není.

VIce se do diskuse nikdo nepřihlásil.
Starostka města poděkovala všem za účast, popřála všem pěkné svátky a ukončila jednání
zastupitelstva.

9) Závěr
jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19,45 hodin.

JednánlZM bylo ukončeno v 19.45 hodin.
zapsala: Helena Marková

Ověřovatelé zápisu:

Jindřich Ešner
Ověřeno d,,. ĺĹĹ'" 1?·

2018

l

Michaela KalčIková
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KE \Bohuslava Bernardová, starosta Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta

Ověřeno dne· Lž ' 2018
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