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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 29 dne 19. 10. 2020, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 10,00 hodin. 

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková 

Omluveni: --- 

                                 Jednání bylo zahájeno v 10.00 hodin 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 17/2020. 

5. Ostatní  
a) revokace usnesení; 
b) řešení stížnosti na chování nájemníků městského bytu; 

c) informace ředitele školy o zajištění distanční výuky v době nouzového režimu. 
6. Závěr 

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 19.10. 2020; 

 usnesením č. 3 - rozpočtové opatření č. 17/2020, jímž dochází k přesunu částky 500.000,- Kč 
(z pol. voda na pol. komunikace) v rámci akce na ul. Besední, kapitola výdajů se celkově nemění; 

 

Rada města vzala na vědomí:  
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 6 - informaci o řešení stížnosti na chování nájemníků v bytovém domě čp. 384 ve 

vlastnictví města; 
 usnesením č. 7 - informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. o  organizaci distanční výuky 

formou online vyučování pro žáky Základní školy v Kašperských Horách; 
 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 4 - usnesení č. 6 z jednání RM 30. 9. 2020: „ Rada města rozhodla o snížení poplatku 

za správu bytového fondu společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. tak, že roční 
poplatek bude činit od 1. 1. 2021 celkem 72.000,-Kč (vč. DPH). Změna poplatku bude upravena 
dodatkem ke stávající smlouvě.“; 

 

Rada města rozhodla:  
 usnesením č. 5 - o snížení poplatku za správu bytového fondu společnosti Technické služby Města 

Kašperské Hory s. r. o. tak, že měsíční poplatek bude činit od 1. 1. 2021 celkem 72.000,-Kč 
(vč. DPH). Změna poplatku bude upravena dodatkem ke stávající smlouvě. 

 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 11.30  hod.  

        V Kašperských Horách  19. 10. 2020 

 

Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

             v. r.              v. r.   

 

Ověřeno dne:……………….. 2020 


