Usnesení ze 7. jednání Rady města Kašperské Hory dne 23. 1. 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, Mgr. Michal Mareš, Ing. Jiří Lejsek, Mgr.
M. Nová, H. Marková, P. Míková, BBUs.
Omluveni: Mgr. J. Havel na začátek jednání, dostavil se později
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Majetková agenda
5. Ostatní, různé
 a) Možnost podání žádosti o dotaci z programu Ochrana přírody 2019
 b) Kašperskohorský zpravodaj – pravidla vydávání, redakční rada
 c) MěKIS – kulturní program na rok 2019
 d) Zvony pro Šumavu
 e) Dlouhodobý pronájem klubovny č. 3 v Horském klubu
 f) Fungování TS Power
 g) Ing. Jiří Lejsek – informace k probíhající akci „práce „ZŠ Kašperské Hory, stavební
úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“
 h) Mgr. Nový – zpráva o stavu elektroinstalace v budově ZŠ
 i) Souhlas s podáním žádosti o realizaci VPC1
 j) Petice proti výrobě a používání petard - umístění na MěKIS
6. Závěr

Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 23. 1. 2019;
 usnesením č. 5 - podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Plzeňského kraje - Ochrana
přírody 2019 na údržbu stromů v zastavěném území v Kašperských Horách v prostoru
Náměstí a Dlouhé ulice. Žádost o dotaci zpracuje odbor životního prostředí.
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Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 9 - plán kulturních akcí na rok 2019;
 usnesením č. 12 - informaci Mgr. M. Nové k fungování TS POWER;
 usnesením č. 13 - informace Ing. Jiřího Lejska k probíhající akci práce „ZŠ Kašperské Hory,
stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“;
 usnesením č. 14 - informace Mgr. Richarda Nového, ředitele ZŠ o stavu elektroinstalace
v budově školy a její opravě do 21. 2. 2019.

Rada města souhlasila
 usnesením č. 3 - s umístěním stavby „Červená, KT, čp. 36-NN“ do pozemků p.p.č. 810 a
315/2 v k.ú. Červená u Kašperských Hor, s navrženým řešením a s provedením této stavby
podle předložené dokumentace, zpracované firmou STEMONT JS s.r.o., IČ 27971589,
11/2018 s podmínkou doložení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemeneslužebnosti;
 usnesením č. 4 - s podáním žádosti o dotaci do plánované výzvy NP SFŽP ČR – podpora obcí
národních parků, a to pro spolufinancování projektu „Renovace světelných zdrojů města
Kašperské Hory - Snížení světelného znečištění II.“;
 usnesením č. 11 - s výpůjčkou klubovny č. 3 v Horském klubu v období od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019, za účelem uskladnění materiálu souvisejícího s klubovou a zájmovou činností
dětí, za podmínek stanovených nájemní smlouvou;
 usnesením č. 15 - s podáním žádosti o realizaci komunikace VPC 1 v k. ú. Kavrlík v rámci
skončené komplexní pozemkové úpravy, na Státní pozemkový úřad v Klatovech;
 usnesením č. 16 - s umístěním celostátní „Petice za zákaz prodeje a používání
pyrotechniky“ v prostorách MěKIS.

Rada města odvolala
 usnesením č. 6 - členy redakční rady Kašperskohorského zpravodaje A. Jelínkovou,
E. Kintzla, H. Naušovou a H. Pekárkovou.

Rada města jmenovala
 usnesením č. 7 - členy redakční rady Kašperskohorského zpravodaje Mgr. Věru Korcovou,
Helenu Pekárkovou a Bc. Jaroslava Nového.
2

Rada města rozhodla
 usnesením č. 8 - ponechat v platnosti ceník placené inzerce pro inzeráty zveřejňované
v Kašperskohorském zpravodaji. Ceník inzerce je dostupný na webových stránkách města
www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj

Rada města nedoporučila
 usnesením č. 10 - zastupitelstvu realizovat v roce 2019 projekt „Zvony pro Šumavu“ na
základě nabídky Nadace BLÍŽKSOBĚ.
Jednání rady města bylo ukončeno v 18 hod.
V Kašperských Horách 23. 1. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 29. 1. 2019

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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