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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 26 v roce 2021 dne 10. 11. 2021, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 14. 00 hodin.  

 

 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Radek Vrhel, Mgr. Jaroslav Havel 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, P. Málek, Ing. P. Smětal 
Omluveni: Ing. Hana Naušová 

          Zahájení jednání: ve 14. 00 hodin 

 

 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Majetková agenda 

a) stanovisko ke stavbě „Vodovodní a kanalizační přípojka k hotelu Šumava, Kašperské 
Hory“; 

b) stanovisko k projektové dokumentaci akce „Stavba 2ks bytových domů Kašperské Hory 
– ul. Nová,      
    pozemky p. č. 71, 72/1, 72/2, 72/3, k. ú. Kašperské Hory“; 

c) oprava dřevěné budovy skladu v ul. Smetanova v Kašperských Horách; 
5. Pozemková agenda  

a) pronájem nebytových prostor v č.p. 99 v Kašperských Horách; 
b) pronájem pozemku p. č. 2150/44 v k. ú. Kašperské Hory;  
c) vyhrazené parkování u objektu č. p. 401 v Kašperských Horách; 

7. OS Hrad Kašperk 

a) pořízení užitkového vozidla pro OS Hrad Kašperk; 
8. Finanční agenda  

a) rozpočtové opatření č. 18/2021; 

b) Plán inventur za rok 2021; 
9. Ostatní 

a) Oblastní charita Sušice – žádost o dotaci na sociální služby na rok 2022; 

b) prodej souboru nemovitostí v k. ú. Kašperské Hory; 

c) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace ul. Nová v Kašperských Horách; 
d) žádost o výpůjčku prostor kina pro vánoční besídku Dětského domova Kašperské Hory; 
e) nabídka na monitoring meteorologických podmínek; 
f) žádost o prodloužení podnájemní smlouvy k městskému bytu; 
g) žádost o schválení změny odpisového plánu Základní školy, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o.; 

10. Závěr. 
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Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 10. 11. 2021; 

 

 usnesením č. 10 - rozpočtové opatření č. 18/2021, kterým se zvyšuje příjmová stránka 
rozpočtu o 105.396,00 Kč – plnění pojistné události ze dne 29. 6. 2021 (úder blesku 
do budovy radnice a následné poškození zařízení a techniky); 
 

 usnesením č. 11 - Plán inventur za rok 2021 a složení inventarizačních komisí dle 
předloženého návrhu; 
 

 usnesením č. 14 - uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Kašperské Hory, 
IČ: 00255645 a společností PONTEX, spol. s r. o., Praha,  IČ: 40763439, na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni studie zakázky „Ulice Nová“, za cenu 

126.324,00 Kč včetně DPH; 
 

 usnesením č. 18 - změnu odpisového plánu Základní školy, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o. pro rok 2021. Změna se týká zařazení herního 
prvku na dětské hřiště mateřské školy, odpisy budou provedeny od listopadu 2021; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 

 

 usnesením č. 12 - předloženou Zprávu o činnosti Oblastní charity Sušice, která je 
přílohou žádosti organizace o příspěvek na činnost v roce 2022 z rozpočtu města 
Kašperské Hory; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 3 - se stavbou „Vodovodní a kanalizační přípojka k hotelu Šumava, 

Kašperské Hory“ dle předložené projektové dokumentace.  Investorem je Zařízení 
služeb pro MV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha, s podmínkou uvedení komunikace, 
v úseku od místa napojení ke značce konec/začátek obce do původního stavu 
(asfaltace celé šířky komunikace) a dále úprava komunikace podle podmínek 
stanovených projektovou dokumentací; 

 

 usnesením č. 4 - s realizací záměru „Stavba 2ks bytových domů Kašperské Hory – 

ul. Nová, pozemky p. č. 71, 72/1, 72/2, 72/3, k. ú. Kašperské Hory“, dle předložené 
projektové dokumentace. Investor Roman Kreuziger, bytem Spojovací 369, 330 08 
Zruč – Senec, s podmínkou uzavření smlouvy o spolufinancování oprav sítí 
stanovených společností EVK Kašperské Hory, s.r.o. (vyjádření ze dne 4. 11. 2021); 

 

 usnesením č. 5 - s provedením opravy dřevěné budovy skladu  - ulice Smetanova 

v Kašperských Horách – naproti objektu výtopny. Opravu zajistí Technické služby 
Města Kašperské Hory, s.r.o. v předpokládané částce 350.000,- Kč bez DPH; 

 

 usnesením č. 6 - s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 99, v ul. Zlatá Stezka, 
v Kašperských Horách, které jsou součástí st. par. č. 148 v k. ú. Kašperské Hory, 

výměra prostor 90,70 m2. Podmínky pronájmu: nájemné 3.229,- Kč/měsíc, nájemné 



– 3 – 

se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu 
neurčitou od 1. ledna 2022, pronájem prostor za účelem prodeje zboží, 

341 92 Kašperské Hory; 

 

 usnesením č. 7 - s pronájmem pozemku p. č. 2150/44 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 123 m2, v k. ú. Kašperské Hory  

Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: nájemné 10,- Kč/m2/rok, nájemné 
se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pronájem pro účely skladování materiálu; 

 

 usnesením č. 8 - se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil 
341 92 Kašperské Hory – držitele průkazu ZTP 

 před budovou č. p. 401, Žižkovo náměstí v Kašperských Horách 
(p. p. č. 2150/13), na období 5 let od 1. 12. 2021. 

 

 usnesením č. 13 - s poskytnutím finančních prostředků pro Oblastní charitu Sušice, na 
zajištění sociálních služeb pro občany města v roce 2022, ve výši 230.000,- Kč a se 
zařazením této položky do rozpočtu města na rok 2022. Využití příspěvku se řídí 
podmínkami veřejnoprávní smlouvy, která bude mezi oběma stranami uzavřena po 
projednání v zastupitelstvu města; 

 

 usnesením č. 15 - s výpůjčkou prostor kina v Kašperských Horách pro uspořádání 
vánoční besídky Dětského domova Kašperské Hory, ve dnech 15.–16. prosince 2021; 

 

 usnesením č. 17 -  s podnájmem bytu č. 7 v Besední ulici č. 385 v Kašperských Horách, 
na dobu dvou let, od 1. 12. 2021; 

 

Rada města doporučila: 
 usnesením č. 9 - zastupitelstvu města schválit pořízení užitkového vozidla Mitsubishi 

L200 DC pro organizační složku Hrad Kašperk, v celkové hodnotě do 800.000,- Kč 

vč. DPH dle nabídky prodejce; 

 

Rada města neakceptovala 

 usnesením č.  16 - nabídku společnosti AGdata, s. r. o. Brno na zajišťování 
kompletního monitoringu meteorologické situace ve městě. 

 

 

                                                                               

Konec jednání v 17.00 hod.  

V Kašperských Horách 10. 11. 2021 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
   v. r                                                                                                          v. r.    

 Ověřeno 15. 11.  2021  


