
– 1 – 

 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 37 dne 18. 9. 2019, 

  které se konalo v kanceláři starostky města.  

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová  
Dále přítomni: Ing. Oldřich Slováček, Magdalena Hanzíková, Ing. Jana Slonková 

Omluveni:  Ing. Miroslav Mäntl, Ing. A. Staňková 

               Jednání bylo zahájeno ve 13. 30 hodin  

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

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

a) Bytová agenda – nájmy, žádosti ad. 

b) Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů 

5. Majetková agenda 

a)   Telekomunikační přípojka v ulici K Pranýři v Kašperských Horách  
b)   Plán investic 2020 – 2023 

c)    Novostavba RD - ateliéru Kašperské Hory  

6. Finanční agenda  
a) Přehled nákladů na bytové hospodařen z a roky 2015-2018 včetně       
b) Rozpočtové opatření č. 16/2019 

c) Mimořádný příspěvek na poskytování sociálních služeb v Kašperských Horách 

7. Ostatní 
a) Dotační program Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti 

v roce 2019 v oblasti kultury a sportu – 2. kol 

b) Projekt „Řekni šikaně NE!“  

c) Sušická ulice – návrh zadání 
  

8. Závěr  
 

  

  

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 18. 9. 2019; 

 usnesením č. 8 - „Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů“ s platností 
a účinností od 1.10.2019; 

 usnesením č. 14 - rozpočtové opatření č. 16/2019, kterým se kapitola příjmů navyšuje o 11.515,- Kč (dotace 
na sčítání licí, domů a bytů v roce 2021). Kapitola výdajů zůstává nezměněna; 

 usnesením č. 15 – přidělení dotačních prostředků na základě žádostí do dotačního programu města 
Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti 
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v roce 2019 v oblasti kultury a sportu, v rozsahu navrhovaném kulturní komisí. Žádost, která byla 
přijata po termínu, nebude dle pro přidělení dotace brána v úvahu; 

 usnesením č. 17 - rozsah úprav  komunikací včetně všech inženýrských sítí dle předloženého zadání 
pro DUR/DSP – „Kašperské Hory – severozápad“ (Sušická ulice spolu s navazujícími ulicemi). 
 

Rada města vzala na vědomí:  
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 4 - novou žádost o přidělení městského bytu v Kašperských Horách a souhlasí, aby 

byla zaspána do seznamu uchazečů o byt; 
 usnesením č.  5 - odmítnutí přiděleného bytu v DPS; 

 usnesením č. 6 – zprávu o hrazení dluhů  na 
nájemném a na úhradě škody v bytě; 

 usnesením č. 7 - provedenou inventarizaci právních vztahů a dokumentů týkajících se nájemních bytů 
v majetku města;   

 usnesením č. 10- předložený plán investic města pro roky 2020 -2023; 

 usnesením č. 13 - kompletní přehled veškerých nákladů na bytové hospodářství města za roky 2015-2018, 

včetně. 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt žadatelům, kteří podali včas 

žádost a u nichž není důvod k zamítnutí; 
 usnesením č. 11 -  jako vlastník sousedních pozemků, s umístěním a s realizací navrženého stavebního 

záměru „Novostavba ateliéru Kašperské Hory“, na pozemkových parcelách číslo 209/9, 207/2, 207/3, 207/1 a 
2151/2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace pro společné 
řízení. Dokumentace byla zpracována Vítězslavem Oudesem, v srpnu 2019. Komunikační 
napojení bude realizováno ze Smetanovy ulice, z pozemkové parcely číslo 2151/2 v katastrálním území 
Kašperské Hory; 

 usnesením č. 12 - s napojením nové vodovodní přípojky a nové kanalizační přípojky „Novostavby ateliéru 
Kašperské Hory“ na stávající vodovodní a kanalizační řady ve Smetanově ulici v Kašperských Horách, 
v pozemkové parcele číslo 2151/2 katastrálním území Kašperské Hory, dle předložené projektové 
dokumentace. 

 

Rada města nesouhlasila: 

 usnesením č. 9 – s umístěním a s realizací navržené telekomunikační přípojky z p.p.č. 176/1 přes p.p.č. 
2247/2 (obě ve vlastnictví Města Kašperské Hory) na p.p.č. 2022/17 (ve vlastnictví žadatelů – 

, vše v k.ú. Kašperské Hory. Pokud byla stavba realizována, rada města trvá na odstranění 
nepovolené stavby. 

 usnesením č. 16 -    s poskytnutím finančních prostředků na projekt „Řekni šikaně NE!“. 
 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18,50 hod.  

V Kašperských Horách 18. 9. 2019 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka           Ing. Alena Balounová, členka RM 

v. r.         v. r.   

 

 

 

 

Ověřeno dne:  26.9. 2019 


