Usnesení z 11. jednání Rady města Kašperské Hory dne 20. 2. 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. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Ondřej Koubek, Mgr. Richard Nový,
Mgr. J. Skořepová, Ing. J. Kratochvíl
Omluveni: -------Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. ZŠ, ZUŠ a MŠ – provoz družiny
5. Technické služby města Kašperské Hory s. r. o.
 hospodaření a provoz
 rozšíření Plánu zimní údržby o udržování dalších komunikací
6. Pozemková agenda
 věcné břemeno
7. Majetková agenda
 zvýšení stočného na základě dodržení podmínek dotace z r. 2012
8. MěKIS - Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové,
spolkové a další zájmové činnosti v roce 2019
9. Ostatní, různé
 Statek Kašperské Hory s. r. o. – Ing. Kratochvíl
 Žádost SHČMS Klatovy o příspěvek na akci Zimní sraz mladých hasičů
 Návrh plánu jednání RM + ZM na rok 2019
 Odbor životního prostředí
o Uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol
a.s.
o Podnět Ing. Bláhy ke kácení smrku obecného na městském pozemku č.k.
1645/8 v k.ú. Kašperské Hory
 Žádost o dlouhodobý pronájem ovocného sadu
 Upozornění SMP CZ na nevhodnost provedení omítek v rámci akce „ZŠ Kašperské
Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy ZŠ a MŠ“
 Uzavření dodatků nájemním smlouvám na nebytové prostory v čp. 384-387
 Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední
a křižovatka Besední – Vimperská
 Smlouva o nájmu nemovitých věcí č. UZSVM/PKT/1022/2019-PKTM
 Dodatečná informace upřesňujícÍ podmínky poptávky na administraci zadávacího
řízení na realizaci stavby s názvem „Kašperské Hory – Rekonstrukce ulice Besední
a křižovatka Besední x Vimperská“
10. Závěr
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Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 20. 2. 2019;
 usnesením č. 4 - účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., Vimperská 230, 341 92
Kašperské Hory, IČ: 71005501 sestavenou k rozhodnému datu 31. 12. 2018;
 usnesením č. 5 - rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.,
Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 71005501 za rok 2018 tak, že celkový kladný
hospodářský výsledek ve výši 236 758,85 Kč bude rozdělen do rezervního fondu (136
758,85 Kč) a fondu odměn (100 000 Kč);
 usnesením č. 10 - poskytnutí účelového finančního příspěvku 15 000 Kč na zajištění dětské
hasičské soutěže Zimní setkání mladých hasičů okresu Klatovy, které se koná 23. února
2019 v Kašperských Horách;
 usnesením č. 11 - Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem
Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností ASEKOL a. s. Praha, IČ 27373231;
 usnesením č. 15 - uzavření Dodatku č. 1 k nájemním smlouvám o nájmu prostor (nájem
nebytových suterénních prostor) v čp. 384-387, týkajícího se umístění elektroměrů,
a pověřuje starostku podpisem smluv.

Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 3 - informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ o možnostech prodloužení provozu
(odpolední doba) školní družiny a mateřské školy;
 usnesením č. 6 - informace jednatele společnosti Technické služby města Kašperské Hory
s. o. r. Jiřího Bártíka, týkající se vyčíslení spotřeby materiálu, tržeb z prodeje služeb,
investiční a neinvestiční činnosti pro město a ostatní subjekty;
 usnesením č. 12 - podání žádosti Města Kašperské Hory o kácení smrku obecného na p.p.č.
1645/8 v k.ú. Kašperské Hory na podnět p. Jiřího Bláhy z bezpečnostních důvodů;
 usnesením č. 14 - upozornění stavbyvedoucího společnosti SMP CZ Praha, zhotovitele
stavebních prací v rámci akce „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na
třídy ZŠ a MŠ“ ohledně nesouhlasu s provedením dodatečně navržených sanačních omítek.
Rada města souhlasila
 usnesením č. 18 - s odesláním dodatečné informace upřesňující podmínky poptávky na
administraci zadávacího řízení
na realizaci stavby s názvem „Kašperské Hory –
Rekonstrukce ulice Besední a křižovatka Besední x Vimperská“ na základě dotazu uchazeče,
zda se bude, vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje na hranici
50 mil. Kč, jednat o otevřené řízení.
Rada města doporučila
 usnesením č. 7 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti cesty“. Služebnost v délce cca 20m se bude vkládat do pozemkové
parcely číslo 180/1 v katastrálním území Kašperské Hory, výši jednorázové náhrady určí
zastupitelstvo města na jednání 21. 2. 2019. Služebnost spočívá v právu cesty;
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 usnesením č. 8 - zastupitelstvu města schválit, na základě plnění podmínek dotačního
titulu z roku 2012 (dostavba kanalizace / akce „Kašperské Hory - dostavba kanalizace“, reg.
č. projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05954/10048791), zvýšení ceny stočného pro rok 2019
o 1,00 Kč na částku 20 Kč + DPH/1m3;
 usnesením č. 9 - zastupitelstvu města dotační program města Kašperské Hory Podpora
vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2019 ke
schválení;
 usnesením č. 16 - zastupitelstvu města schválit Smlouvu o společném zadávání veřejné
zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská, mezi Městem
Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ:
72053119, na společné zadání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka
Besední – Vimperská“, pro výběr nejvýhodnější nabídky na provedení veškerých
stavebních prací a obstarání veškerých souvisejících činností vedoucích k úplnému
dokončení stavby, v rozsahu zadávacího řízení.

Rada města odložila
 usnesením č. 13 - pronájem ovocného sadu pod sokolovnou do doby zjištění všech
podkladů pro rozhodnutí o záměru pronájmu.

Rada města nesouhlasila
 usnesením č. 17 - s uzavřením Smlouvy
o nájmu nemovitých věcí
č. UZSVM/PKT/1022/2019-PKTM, mezi městem Kašperské Hory, IČ. 00255645 a ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, na pronájem
pozemkových parcel č. 182/3 a 182/4 v k. ú. Kašperské Hory, na dobu od 1. 4. 2019 do 31.
3. 2027.

Jednání rady města bylo ukončeno v 18.10 hod.
V Kašperských Horách 20. 2. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 25. 2. 2019
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