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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 22 dne 15. 5. 2019, 

které se koná v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. J. Slonková, M. Hanzíková, Mgr. R. Nový 

Mgr. Jaroslav Havel přítomen od 13,55 hod.  
Omluveni: --- 

                                                                                                         Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

 

PROGRAM 

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

a) prodloužení nájemních smluv k městským bytům 

b) nové žádosti o přidělení městského bytu a bytu v DPS 

 

5. Majetková agenda 

a) rekonstrukce požární zbrojnice 

b) veřejné zakázky malého rozsahu – Vodovod Na Prádle a Přívodní řad z Řetenic 

c) vybavení nových tříd MŠ a ZUŠ Kašperské Hory - nábytek  

 

6. Finanční agenda 

a) rozpočtové opatření č. 5/2019 

 

7. Ostatní, různé 

a) žádost ředitele školy – ZUŠ OPEN 2019  

b) žádosti do dotačního programu města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, 
klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2019 v oblasti kultury a sportu 

c) revokace usnesení – jednatel společnosti Technické služby města Kašperské Hory s. r. o. 
d) umístění koní p. Kostrouchové do útulku 

e) odstoupení stávajícího jednatele Kašperskohorských městských lesů s. r. o. z funkce 

jednatele společnosti 
f) informace ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ k problematice předškolního vzdělávání 
g) dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městy Rejštejn a Kašperské Hory 

h) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
mateřské školy  

i) odměna jednateli společnosti  
 

8. Závěr 

 

 

Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 15. 5. 2019;  
 usnesením č. 12 - rozpočtové opatření č. 5/2019, jímž se povyšuje kapitola příjmů o 356.159,- Kč 

(zaplacená pokuta – soud s Ing arch Grassem, dotace na volby do EP aj.) a povyšuje se výdajová 
kapitola rozpočtu o 44.000,- Kč (vyčerpání dotace na volby do EP); 

 usnesením č. 15 -přidělení dotačních prostředků na základě žádostí do dotačního programu města 
Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti 
v roce 2019 v oblasti kultury a sportu, v rozsahu navrhovaném kulturní a sportovní komisí. Žádost, 
která byla přijata po termínu, nebude dle pravidel dotace brána v úvahu; 
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Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv těm nájemníkům městských bytů, kteří 
o prodloužení včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti; 

 usnesením č. 5 - s předložením žádosti o dotaci do výzvy HZS ČR – investiční dotace pro JSDH obcí, 
„JSDH V3 2020 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“, a to pro spolufinancování projektu 

„Kašperské Hory – Rekonstrukce požární zbrojnice, Besední ulice“; 

 usnesením č. 6 - s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Kašperské Hory – Rekonstrukce požární zbrojnice, Besední ulice“ s firmou Projektová a znalecká 
kancelář Ing. Václav Vlček, s.r.o., IČ 26400235, za nabídkovou cenu 163.000,- Kč bez DPH; 

 usnesením č. 7 - s vyhlášením výzvy k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách na realizaci stavebních prací v rámci akce „Zokruhování vodovodního 
řadu Na Prádle“ dle předložené zadávací dokumentace a určuje administrátorem zakázky Ing. Janu 
Slonkovou. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách města/profilu zadavatele; 

 usnesením č. 9 - s vyhlášením výzvy k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách na realizaci služby v rámci akce „Přívodní řad z Řetenic - Zpracování 
projektové dokumentace“ dle předložené zadávací dokumentace a určuje administrátorem zakázky 
Ing. Janu Slonkovou.  Výzva bude zveřejněna na webových stránkách města/profilu zadavatele; 

 usnesením č. 10 - s vyhlášením výzvy k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách na realizaci služby v rámci akce „Vybavení nových tříd MŠ a ZUŠ 
Kašperské Hory - nábytek“ dle předložené zadávací dokumentace a určuje administrátorem zakázky 
Ing. Janu Slonkovou. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách města/profilu zadavatele; 

 usnesením č. 13 - s bezplatným užitím části veřejného prostranství na kašperskohorském náměstí 
pro uspořádáním kulturní akce v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN 2019 Základní 
uměleckou školou v Kašperských Horách, dne 31. května od 16.00 hodin; 

 usnesením č. 14 - s bezplatným zapůjčením stanu a pivních setů Základní umělecké škole Kašperské 
Hory pro potřeby kulturní akce v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN 2019, dne 31. května 
2019; 

 usnesením č. 19 - obsah a uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o. mezi touto obchodní společností a jednatelem Ing. Ondřejem 
Koubkem, kdy datem zahájení výkonu funkce je 16. 5. 2019; 

 

Rada města rozhodla: 
 usnesením č. 23 - na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 

platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti, o odměně pro končícího jednatele organizace Technické služby 
Města Kašperské Hory; 

 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 16 -  usnesení č. 13 ze dne 2. 5. 2019: Rada města volí do funkce jednatele obchodní 

společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. Ing. Ondřeje Koubka,  
341 92 Kašperské Hory, s datem nástupu do funkce 6. května 2019, a souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o.; 

 usnesením č. 18 - usnesení č. 14 ze dne 2. 5. 2019: Rada města schvaluje obsah a uzavření Smlouvy 
o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. mezi obchodní 
společností a jednatelem, kdy datem zahájení výkonu funkce je 6. 5. 2019; 

 

 

 



– 3 – 

Rada města zvolila: 

 usnesením č. 17 - do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Města Kašperské Hory 
s. r. o. Ing. Ondřeje Koubka, 341 92 Kašperské Hory, s datem nástupu do funkce 
16. května 2019, a souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o.; 

 

Rada města jmenovala: 
 usnesením č. 8 - komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební 

práce „Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle“ ve složení: Bohuslava Bernardová, Ing. Alena 
Balounová, Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel, Radek Mäntl; 

 usnesením č. 11 - komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávky 
týkající se této akce ve složení: Bohuslava Bernardová, Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel, 
Mgr. Richard Nový, Radka Kolářová; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 usnesením č 4 - podání nových žádostí o přidělení městského bytu a bytu v DPS; 

 

Rada města vzala na vědomí a schválila: 

 usnesením č. 20 - vědomí odstoupení stávajícího jednatele společnosti Kašperskohorské městské 
lesy s.r.o. Ing. Miroslava Mäntla z funkce jednatele této společnosti a schvaluje podle § 59 odst. 5 
zákona o obchodních korporacích žádost Ing. Mäntla, aby funkce jednatele zanikla ke dni 
30. 6. 2019 z důvodu jeho odchodu do penze; 

 

Rada města doporučila: 
 usnesením č. 21 - zastupitelstvu města schválit Dohodu o vytvoření společné části školského 

obvodu spádové školy mezi městy Kašperské Hory a Rejštejn; 

 usnesením č. 22 - zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 kterou se 
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy; 

 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18,00  hod. 

V Kašperských Horách 15. 5. 2019 

 

 

 

 

 

……………………………………….…………                                             …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                                         Ing. Miroslav Mäntl 
 

Ověřeno dne:   16. 5. 2019 


