Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 20 dne 24. 4. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. J. Slonková, J. Bártík
Omluveni:
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Majetková agenda
a) veřejné zakázky malého rozsahu na akce města
b) Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská – TDI a BOZP

5. Technické služby
a) schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a rozhodnutí o výsledku hospodaření Technických služeb
Města Kašperské Hory s.r.o.
b) smlouva o poskytnutí dotace
c) žádost o ukončení funkce jednatele
6. Pozemková agenda
a) žádost o prodej pozemku – část p. p. č. 462 v k. ú. Svojše
7. Ostatní, různé
a) žádost o podporu provozu Linky Bezpečí
b) žádost o souhlas s prodloužením podnájmu bytu
c) žádost o příspěvek na knihu Marshally nadoraz
8. Závěr

Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 24. 4. 2019;
 usnesením č. 4 - účetní uzávěrku Technických služeb Města Kašperské Hory s.r.o. za rok 2018, a to
bez výhrad;
 usnesením č. 5 - převedení ztráty společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o. ve výši
268.603,97,- Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let;
 usnesením č. 7 - ve smyslu § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích žádost Jiřího Bártíka,
, aby funkce jednatele společnosti Technické služby
Města Kašperské Hory s.r.o., ze které odstoupil dopisem ze dne 3. 4. 2019, zanikla ke dni 15. 5.
2019.
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Rada města souhlasila
 usnesením č. 3 - s vyhlášením výzvy k předkládání nabídek na výkon technického dozoru stavby
a koordinátora BOZP při realizaci akce „Kašperské Hory, rekonstrukce ulice besední a křižovatky
Besední x Vimperská“ ;
 usnesením č. 8 - se zveřejněním záměru prodeje části pozemkové parcely číslo 462 v k. ú. Svojše
o výměře cca 930 m2 za podmínek: nejnižší nabídková cena 150,- Kč/m2, kupující uhradí náklady
s prodejem spojené a bude zřízeno věcné předkupní právo pro Město Kašperské Hory po dobu 10
let;
 usnesením č. 9 - s finanční podporou provozu Linky bezpečí ve výši 5.000,- Kč;
 usnesením č. 10 - s prodloužením doby podnájmu městského bytu č. 7 v čp. 385 v Kašperských
Horách, o dobu jednoho roku, tj. do 30. 6. 2020;
Rada města doporučila
 usnesením č. 6 - zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.200.000,- Kč
na rok 2019 společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. Dotace je určena na pokrytí
vzniklé ztráty při správě a provozu sportovních zařízení Města Kašperské Hory, dosažené příjemcem
Technickými službami Města Kašperské Hory s.r.o.
Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
Rada města nesouhlasila
 usnesením č. 11 - s finanční spoluúčastní na vydání publikace Marshally nadoraz, na základě žádosti
nakladatelství RegionAll - H. Voděrová, Plzeň;
Rada města odložila:
na příští zasedání 2. 5. 2019 projednání bodu: vyhlášení výzev na předkládání nabídek na zakázky malého
rozsahu týkající se akcí: Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle, - Přívodní řad z Řetenic - Zpracování
projektové dokumentace, Vybavení Mateřské školy v Kašperských Horách.

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 29. 4. 2019
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