
ocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 6 v roce 2022  

které se konalo 16.03.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Ing. Hana Naušová 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Petr Málek 

Omluveni: Radek Vrhel, Mgr. Havel  

          Zahájení jednání: ve 13:00 h 

 

 

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; 

5. Pozemková agenda 

a) pronájem nebytových prostor v čp. 165, Kašperské Hory; 
b) žádost o zábor části pozemku p.č. 2150/9 v k. ú. Kašperské Hory;  
c) žádost o zábor části pozemku p.č. 2150/1 v k. ú. Kašperské Hory; 

6. Majetková agenda 

a) smlouva o realizaci přeložky vedení NN Vimperská; 
b) souhlas s výstavbou nového kabelu nízkého napětí pro p.p.č. 1332/38 v k. ú. Kašperské Hory;  
c) souhlas se zřízením provozovny v RD v Kašperských Horách, č. p. 398; 

d) souhlas s ověřením pasportu kapličky v k. ú. Horská Kvilda; 
e) žádost o souhlas se zřízením elektro přípojky; 
f) poptávkové řízení na akci: „Komunikace Kašperské Hory - severozápad“; 

7. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p. o. 
8. Finanční agenda  - inventarizační zpráva za rok 2021 

9. OS Hrad Kašperk  

a) prodloužení stavebního povolení – oprava helmice věže hradu Kašperk; 

b) smlouvy na divadelní představení sezóny 2022; 
10. Ostatní 

a) nabídka knižní propagace města v publikaci Města a obce; 
b) žádost Klubu českých turistů o příspěvek na údržbu turistických tras; 
c) žádost o finanční podporu na provoz Linky Bezpečí, z. s.; 
d) odprodej nepotřebného majetku města; 

Závěr.  

 

 

Rada města schválila: 
 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 16.03.2022;  

 

 usnesením č. 5 - záměr pronájmu nebytových prostor v domě  č.p. 165 ve Smetanově ulici 
v Kašperských Horách, o výměře 10,52 m2, které jsou součástí st.p.č. 272 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Kašperské Hory, pro účely skladování. Podmínky pronájmu: pronájem na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, od 01.04.2022 minimální výše nájemného 
1.500,00 Kč/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %; 
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 usnesením č. 8 - Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín,  IČ: 24729035, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;  

 

 usnesením č. 15 - Inventarizační zprávu města Kašperské Hory za rok 2021 v předloženém 

znění, a to bez výhrad; 

 

 usnesením č. 16 - podání žádostí o potvrzení platnosti závazných stanovisek dotčených 
orgánů ve věci realizace stavebního záměru překrytí torza cihelné helmice západní věže 
hradu Kašperk stanovou střechou s dřevěným krovem, pro prodloužení stavebního povolení 
na akci. Žádosti budou odeslány: HZS Plzeňského kraje, Krajské hygienické stanici Plzeňského 
kraje, Úřadu pro civilní letectví, Odboru památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Sušice,   

Odboru životního prostředí, MěÚ Sušice;  

 

 usnesením č. 17 - uzavření smlouvy o uvedení pořadů, na provedení 12 celovečerních letních 
divadelních představení na hradě Kašperk, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a Spolkem Kašpar, Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 549592, a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy; 

 

 usnesením č. 18 - uzavření smlouvy o uvedení pořadů, na provedení 9 inscenací v dubnu 

a v květnu 2022 na hradě Kašperk, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 0025564, a Spolkem 

Kašpar, Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 549592, a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy; 

 

 usnesením č. 20 - poskytnutí finančního příspěvku na obnovu a údržbu turistických 
značených cest v okolí města, pro Klub českých turistů Plzeňského kraje, který bude obnovu 
letos provádět, a to ve výši 4.000,00 Kč;    

 

 usnesením č. 22 - prodej nepotřebného majetku města - užitkového vozu Nissan Double-cab 

r. v. 2004, za nejvýhodnější nabídku ve výši 89.150,00 Kč,  
; 

 

Rada města neschválila: 
 usnesením č. 19 - vytvoření jednostránkové propagace v publikaci Města a obce, a to za 

vydavatelem nabídnutou cenu 5.950,00 Kč včetně DPH;    

 

 usnesením č. 21 - poskytnutí finančního příspěvku na provoz spolku Linka bezpečí z. s. ve výši 
7.500,00 Kč podle žádosti  spolku; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením  č. 3 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům u nichž není důvod 

k zamítnutí a nájemníci podali včas žádost o prodloužení; 
 

 usnesením  č. 4 - se zapsáním nových žadatelů do seznamu uchazečů o městský byt; 

 

 usnesením č. 6 - se záborem části p.p.č. 2150/9 v k.ú. Kašperské Hory o výměře 6 m2, 

z důvodu  umístění materiálu potřebného pro stavební úpravy na domě  čp. 188 
v Kašperských Horách, od 01.02.2022 do 31.03.2022 pro  
341 92 Kašperské Hory. Cena záboru se řídí platnou Obecně závaznou vyhláškou města; 

 

 usnesením č. 7 - se záborem části p.p.č. 2150/1 v k.ú. Kašperské Hory o výměře 6 m2, 

z důvodu umístění lešení pro opravu fasády a drobných stavebních úprav na domě čp. 35 
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v Kašperských Horách, od 10. 03.2022 do 15.04.2022 pro
. Cena záboru se řídí platnou Obecně závaznou vyhláškou 

města; 

 

 usnesením č. 9 - s výstavbou nového zemního kabelu NN v délce 99 m v Kašperských Horách 
pro připojení stávající zahrádky p.p.č. 1332/38 v  k.ú. Kašperské Hory, za podmínek 
uvedených v žádosti firmy ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy; 

 

 usnesením č. 10 - se stavebním záměrem „Zřízení provozovny se stavebními úpravami domu 
čp. 398 v Kašperských Horách na st.p.č. 655 a p.p.č 1539/23 v k.ú. Kašperské Hory“ - investor 

a stavebník: 
 

 usnesením č. 11 - s ověřením pasportu stavby „Kaplička na pozemku p.č. 414/2 k.ú. Horská 
Kvilda“, vlastník -  obec Horská Kvilda, Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk; 

 

 usnesením č. 12 - se zřízením el. přípojky k odběrnému místu el. energie na p.p.č. 954/4 

v k. ú. Kašperské Hory podle předložené žádosti investora,  
Kašperské Hory; 

 

 usnesením č. 13 - s vyhlášením poptávkového řízení na vyhotovení projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci „Komunikace Kašperské Hory – severozápad“; 

 

Rada města projednala: 
 usnesením č. 14 - případ  opakujících se stížností na jednání vedení a pedagogů školy 

v případě žáka 3. třídy základní školy v Kašperských Horách a, resp. opakovaných 
stížností jeho otce, které vyhodnotila jako 
neopodstatněné a v jednání a postupech školy neshledala pochybení;  

 

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

 

 

Konec jednání ve 14:10 h  

V Kašperských Horách 16.03.2022 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

Ověřeno dne: 17.03. 2022 


