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ájemocení 
 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 26 v roce 2022  

které se konalo 14.12.2022 v Horském klubu. 
 

Přítomni:        

starosta města: Jan Voldřich, DiS. 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Bohuslava Bernardová, Pavel Marek, Ing. Ondřej Koubek, 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Hana Naušová 

omluveni:--- 

Zahájení jednání v 15:30 h 

PROGRAM 

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

a) souhlas s umístěním FVE na objekt na náměstí v Kašperských Horách; 
5. Pozemková agenda  

a) vlastnické vztahy k nemovitostem – hřbitovní brána a zeď; 
b) žádost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas se stavbou zemního kabelu NN a přípojkového pilíře 

(Vimperská ul.); 
c) žádost o přijetí daru bezúplatným převodem pozemků do vlastnictví města; 
d) dodatek k Pachtovní smlouvě na pacht pozemku č. 1368 v k.ú. Vchynice-Tetov I.; 

6. Bytová agenda 

a) zápis z jednání bytové komise; 
b) prodloužení nájemních smluv k městským bytům; 
c) nové žádosti o přidělení městského bytu a bytu v DPS Kašperské Hory; 
d) odmítnutí přiděleného bytu v DPS Kašperské Hory; 
e) žádost o přidělení bytu v DPS; 

7. Ostatní 
a) žádost o výpůjčku jednoho stánku na náměstí pro místní skauty – rozdávání Betlémského 

světla; 
b) smlouva na servis a kalibraci detektoru GasAlert pro SDH Kašperské Hory; 
c) odpisy MěKIS za rok 2022; 

d) veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu města 2023 – revokace usnesení; 
e) informace o možnostech zajištění vzdělávání dospělých občanů Ukrajiny – výuka českého 

jazyka; 

f) odměna ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské 

Hory, p.o.; 

g) žádosti ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské Hory, 
p. o. o souhlas s přijetím sponzorských darů; 

h) informace ředitele Základní školy, základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské Hory, 
p. o. o provozu školy v době zvýšené nemocnosti dětí; 

8. Závěr.  

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 14.12.2022; 

 usnesením č. 14 - Smlouvu o dílo na provádění kalibrací a výměny čidel přenosné detekční 
techniky společnosti BW Technologies „GasAlert“ mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, IČ: 70883378, a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy; 
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 usnesením č. 15 - odpisy zboží v MěKIS Kašperské Hory, které bylo využito jako propagační dary, 

nebo využito jinak nekomerčně (knihovna), v hodnotě 4.666,80 Kč; 
 usnesením č. 19 -  mimořádnou odměnu řediteli Základní školy, Základní umělecké školy 

a Mateřské školy v Kašperských Horách, p. o.,  Odměna 
bude vyplacena v lednu 2023; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 3 - jako vlastník pozemku č. 2150/27 v k. ú. Kašperské Hory ležícího v ochranném 

pásmu výrobny, se stavebním záměrem „Fotovoltaická elektrárna 29,16 kWp“ dle návrhu 
a žádosti stavebníka Hyalit, spol. s r. o., IČ: 61775185, Kašperské Hory, a uděluje k tomuto 

záměru souhlas podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;  

 usnesením č. 5 - se stavbou „K. Hory, KT, Vimperská, pč. 1296/9 – NN, IV-12-0020031“, kterou 
budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města, a to p.p.č. 1296/2 a 1296/10, oba v k.ú. Kašperské 
Hory, s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu; 

 usnesením č. 6 - s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 251/9 a 358/5, oba v k.ú. 
Opolenec, o celkové výměře 66 m2, od Plzeňského kraje do vlastnictví města Kašperské Hory; 

 usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem 
Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Obcí Srní, IČ: 00256081, dne 19.01.2022, kterým se upravuje 
čl. 3.6. písm. b); ostatní články smlouvy zůstávají beze změny, a pověřuje starostu podpisem 

Dodatku č. 1; 
 usnesením č. 9 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to 

včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí; 
 usnesením č. 10 - se zapsáním nových žádostí o přidělení městského bytu do seznamu uchazečů 

a žádosti o byt v DPS Kašperské Hory; 
 usnesením č. 12 - na základě doporučení bytové komise, s přidělením bytu v DPS Kašperské Hory 

na dobu určitou do 30.06.2023 a to v souladu s čl. 3 bod 3.1 Kritérií pro 
přidělování bytů ve vlastnictví města Kašperské Hory; 

 usnesením č. 13 - s výpůjčkou jednoho prodejního stánku na náměstí v Kašperských Horách, dne 
24. prosince 2022 od 13 do 14 hodin pro místní skauty, kteří zde organizují rozdávání 
Betlémského světla; 

 usnesením č. 18 - s přípravou podání žádosti do "Systému výzev na výdaje realizované v rámci 
projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023" ve 
spolupráci s Centrem pro integraci cizinců a pověřuje sociální pracovnici města Bc. Veroniku 
Dražkovou, DiS. zajištěním celého procesu; 

 usnesením č. 20 - v působnosti valné hromady společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. 
souhlasila s tím, aby společnost poskytla sponzorský dar ve výši 2.000.000,00 Kč Základní škole, 
Základní umělecké škole a Mateřské škole Kašperské Hory, p. o., na provoz organizace v roce 

2023;  

 usnesením č. 21 - s tím, aby Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské 
Hory, p. o. přijala finanční sponzorský dar ve výši 2.000.000,00 Kč na provoz organizace v roce 

2023, od společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o.; 
 usnesením č. 22 - v působnosti valné hromady společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. 

souhlasila s tím, aby společnost poskytla sponzorský dar ve výši 1.000.000,00 Kč Základní škole, 
Základní umělecké škole a Mateřské škole Kašperské Hory, p. o. na nákup nového vybavení 
4 učeben, cvičné kuchyňky, školní dílny, nábytku do kanceláře, dataprojektoru do učebny PC, 
potřeb na TV a kancelářských potřeb; 

 usnesením č. 23 - s tím, aby Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské 
Hory, p. o. přijala finanční sponzorský dar od společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. ve 
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výši 1.000.000,00 Kč na nákup nového vybavení 4 učeben, cvičné kuchyňky, školní dílny, nábytku 
do kanceláře, dataprojektoru do učebny PC, potřeb na TV a kancelářských potřeb; 

 usnesením č. 24 - v působnosti valné hromady společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. 

souhlasila s tím, aby společnost Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. poskytla sponzorské dary 
těmto organizacím: Charita Sušice – 230.000,00 Kč (zajištění sociálních služeb v roce 2023), 

Zdravotnické služby Šumava, s. r. o. – 232.000,00 Kč (provoz v roce 2023), TJ Kašperské Hory, z. s. 
– 1.000.000,00 Kč (provoz spolku v roce 2023), Jednotka SDH Kašperské Hory – 400.000,00 Kč 
(nákup vybavení), Judoclub Sušice – 100.000,00 Kč (nákup potřeb pro činnost klubu); 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 4 - informace o vlastnických vztazích nemovitostí u hřbitova (brána a zeď) 

a konstatuje, že ukládací usnesení č. 3 ze dne 23.11.2022 bylo splněno; 
 usnesením č. 8 - zápis z jednání bytové komise ze dne 08.12.2022; 

 usnesením č. 11 - odmítnutí bytu v DPS Kašperské Hory, přiděleného D. Jokes, Regen; 
 usnesením č. 17 - informace o možnostech zajištění a financování vzdělávání dospělých cizinců, 

obyvatel Ukrajiny ubytovaných v Hotelu Šumava v Kašperských Horách, předložené sociální 
pracovnicí města Bc. Veronikou Dražkovou, DiS.; 

 usnesením č. 25 - informaci ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy 
Kašperské Hory, p. o. o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 19.-22.12.2022, z důvodu zhoršené 
epidemiologické situace – vyššího výskytu respiračních onemocnění, a o zajištění provozu školy – 

školní družiny v době ředitelského volna; 
 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 16 - usnesení č. 22, 26 a 27 ze dne 23.11.2022 – všechna se týkají doporučení 

zastupitelstvu města k projednání veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
v roce 2023. 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta po projednání všech bodů programu v 16.55 hodin. 

 

Termín dalšího jednání rady města v novém roce je 11.01.2023, jednání se uskuteční v kanceláři 
starosty města. 
 

 

 

 

 

Jan Voldřich, DiS, starosta     Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta 

 

 

Ověřeno dne 19.12.2022 

 

 

 


