Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 29 dne 17. 7. 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
Omluveni: ------------------------Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
a) prodloužení nájemních smluv
b) nové žádosti o pronájem městského bytu a další bytová agenda
5. SMP CZ a. s. – přestavba bývalé tělocvičny – informace o současném stavu stavby
6. Finanční agenda
a) rozpočtové opatření
b) vyřazení majetku z evidence OS Hrad Kašperk a města
c) přijetí dotace pro TS Power od Plzeňského kraje
7. Zajištění činnosti jednotky SHD obce
8. Majetková agenda
a) Informace o dokončených projektech
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle
9. Hrad Kašperk – provozní záležitosti
10. Ostatní
a) žádost nájemníka městského bytu o příspěvek na opravu v bytě
b) TS Power – přijetí dotace PK
c) Výroční zpráva společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o.
d) d) TS Power – provoz a fungování skupiny
e) Informace o záměru investice Kašperskohorských městských lesů
f) Dodatek č. 2 ke SoD zajištění PD na akci „Kašperské Hory – ulice Besední a křižovatka
Besední x Vimperská“
11. Závěr

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 17. 7. 2019;
 usnesením č. 7 - rozpočtové opatření č. 10/2019, kterým se povyšují příjmy o částku 126.504,- Kč
(dotace na propagační materiál k betlému, vratka ČEZ – přeložka vedení, dotace PK na podporu
tanečního sportu, sponzorské dary, dotace Obědy do škol), kapitola výdajů se navýší o 85.204,- Kč
(soutěže TS Power, dotace Obědy do škol);
 usnesením č. 12 - výběr nejvhodnější nabídky dle zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající akce „Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle“
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Kvint Vlachovo Březí s.r.o., IČ
60647621 za nabídkovou cenu 998 027,61 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo;





usnesením č. 17 - přijetí dotace 20.000,- Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora
tělovýchovy a sportu v roce 2019, schválené usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1132/19
ze dne 10. 6. 2019, na podporu tanečního sportu v Kašperských Horách a pověřuje starostku
podpisem smlouvy;
usnesením č. 19 - proplacení faktury za vystoupení v rámci akce TS Power dne 21. 6. 2019, ve výši
30.000,- Kč, z dotací a sponzorských darů pro TS Power;
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usnesením č. 21 - Dodatek č. 2 ke SoD zajištění PD na akci „Kašperské Hory – ulice Besední a
křižovatka Besední x Vimperská“, jímž se mění výše odměny pro technický dozor stavby a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv u nájemníků městských bytů, kteří o to včas
požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 5 - se zapsáním nových zájemců o pronájem městského bytu do seznamu žadatelů,
vedeného správcem bytového fondu města;
 usnesením č. 8 - s vyřazením majetku z evidence zřizovatele organizační složky Hrad Kašperk
(evidence města) a města Kašperské Hory (starý rozhlas, nevyužitelné komponenty) dle
předloženého návrhu likvidační komise a v souladu s odbornými vyjádřeními ke stavu majetku
navrženého k odpisu.;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 4 nové žádosti o přidělení městského bytu, bytu v DPS, výměnu městského bytu;
 usnesením č. 6 - informace dodavatele stavby „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní
tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“, společnosti SMP CZ, a. s., o dokončování stavby, závěrečných pracích
a přípravě kolaudačního řízení;
 usnesením č. 9 - informace o možnostech zajištění akceschopnosti jednotky SDH v Kašperských
Horách a způsobech odměňování pohotovostních služeb a výjezdů hasičů;
 usnesením č. 10 - zprávu o administraci dokončených projektů;
 usnesením č. 11 - zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
týkající akce „Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle“;









usnesením č. 13 - informaci o přidělení grantu ve výši 140.000,- Kč z grantového programu
Plzeňského kraje na rozvoje cestovního ruchu - projekt Šumavské trojhradí;
usnesením č. 14 - informace vedoucího OS Hrad Kašperk k provedeného kontrole hospodaření
a provozu dne 8. 7. 2019 a žádost vedoucího OS o písemný pokyn k vyplňování cestovních příkazů;
usnesením č. 15 - vydanou interní Směrnici č. 2/2019 k vyplňování a dokládání podkladů pro
uplatnění nároku na výplatu cestovného, platnou od 18. 7. 2019;
usnesením č. 16 - žádost nájemníka městského bytu O. Milého o příspěvek na opravu provedenou
v městském bytě a vyjádření jednatele Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o. k uvedené
záležitosti;
usnesením č. 18 - Výroční zprávu společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. za rok
2018;
usnesením č. 20 - informaci jednatelky společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o.
o investičním záměru, pořízení nového taženého štěpkovače za traktor s rukou, s využitím
financování prostřednictvím úvěru od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.,
a možností snížení jistiny až na 50 %.
Jednání rady města bylo ukončeno v 18,30 hod.
V Kašperských Horách 17. 7. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 24. 7. 2019

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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