Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 5 dne 19. 2. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Helena Marková
Omluveni: Radek Vrhel, Ing. A. Staňková
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
a) nájmy městských bytů
b) přidělení městského bytu
5. Pozemková agenda
a) pacht pozemků
b) pronájem pozemků
6. Odbor životního prostředí
a) kácení stromů v k. ú. Kašperské Hory
b) kácení stromů v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor
c) kácení javorů v k. ú. Žlíbek
7. Ostatní
a) dotační program města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové
a další zájmové činnosti v roce 2020 - MěKIS
b) příkazní smlouva na zajištění inženýrské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky a vykonání
činností a úkonů souvisejících se zadáním veřejné zakázky na dodávku „Zajištění svozu
a likvidace komunálního odpadu z území města Kašperské Hory“
c) spolupráce města v rámci osvětové kampaně „Seniorská obálka“
d) umístění anténního systému radiového vyhledávacího zařízení SHERLOG a technologické skříně
v prostorách hradu Kašperk
e) konečná cena tepla za rok 2019

f) výměna členů v majetkové komisi rady města
g) informace o dražbách pozemkových parcel v k.ú. Kašperské Hory
h) smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Závěr
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Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 19. 2. 2020;
 usnesením č. 3 - prodloužení nájemní smlouvy na městský byt žadatelům, kteří o to včas požádali
a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 6 - propachtování poz. parc. č. 417, 418 část, 419, 420, 422, 423, 424, 433, 451, 453,
474, 479/1, 479/2, 483/1, 504, 513/9 část, 516, 517/4, 521, 523/1, 524, 525 o celkové výměře
17,0809 ha, to vše v k.ú. Svojše, s těmito podmínkami: minimální výše pachtovného 1000,Kč/ha/rok u pozemků vedených v LPIS a 300,- Kč/ha/rok u pozemků neuvedených v LPIS, pacht na
dobu určitou dvou let od 1. 1. 2020, pro účely zemědělského využití,









usnesením č. 7 - záměr pronájmu pozemkových parcel číslo: 2361 - ostatní plocha, 2321 - ostatní
plocha, 2322 - ostatní plocha, 2319 - ostatní plocha, 2316 část - ostatní plocha, 1543/2 - ostatní
plocha, 2320 - ostatní plocha, 2357 část - ostatní plocha, 2360 - ostatní plocha, 2363 – ostatní
plocha o celkové výměře 5 904 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, pro účely provozování
prvků lidové technické zábavy v době konání kašperskohorské pouti. Podmínky pronájmu:
minimální výše pronájmu: 15.000,- Kč za celou dobu nájmu, pronájem v termínu od 27. 7. 2020 do
4. 8. 2020, pro účely provozování prvků lidové technické zábavy v době konání kašperskohorské
pouti.;
usnesením č. 11 - příkazní smlouvu na zajištění inženýrské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky
a vykonání činností a úkonů souvisejících se zadáním veřejné zakázky na dodávku „Zajištění svozu
a likvidace komunálního odpadu z území města Kašperské Hory“ a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy;
usnesením č. 12 - podmínky dotačního programu města Kašperské Hory „Podpora vzdělávání,
kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2020“;
usnesením č. 15 - záměr pronájmu prostor hradu Kašperk (část půdních prostor purkrabství) pro
umístění anténního systému a technologické skříně radiového vyhledávacího zařízení SHERLOG.
Podmínky pronájmu: část půdního prostoru čp. 55 Žlíbek, umístění anténního systému radiového
vyhledávacího zařízení a příslušné technologie. Nájemné ve výši 7.000,- Kč + DPH v platné výši / rok,
bude splatné jednorázově, zvyšovat se bude každoročně dle míry inflace, pronájem od 1. 3. 2020 na
dobu neurčitou;
usnesením č. 16 - výpočet konečné ceny tepla za rok 2019, provedený dodavatelskou společností
EVK Kašperské Hory s. r. o. Konečná cena tepla za rok 2019 je 446,20 Kč včetně DPH (Kč/GJ), proti
loňskému roku došlo ke snížení ceny o 0,05 Kč včetně DPH (Kč/GJ);

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - zápis a doporučení bytové komise k přidělení městského bytu v čp. 386
v Kašperských Horách;
 usnesením č. 18 - informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj o dražbách nemovitostí
v k. ú. Kašperské Hory, a to p.č. 1524/37, 1525/5 a 1524/21;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 5 - s přidělením městského bytu č. 11 v čp. 386 v Kašperských Horách (garsoniéra) dle
návrhu bytové komise;
 usnesením č. 8 - s odstraněním 2 ks jírovců maďalů na pozemkové parcele číslo 2217/9
v katastrálním území Kašperské Hory na podnět
s tím, že žadatel na své náklady stromy odstraní při dodržení všech bezpečnostních předpisů
a ponechá si vytěženou dřevní hmotu;
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usnesením č. 9 - s odstraněním 8 ks dřevin ve složení bříza bělokorá, javor klen, třešeň ptačka, na
podnět
, rostoucích na
pozemkové parcele číslo 333 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor. Žadatelka na
své náklady stromy odstraní při dodržení všech bezpečnostních předpisů a ponechá si vytěženou
dřevní hmotu;
usnesením č 10 - s odstraněním 1 ks javoru klenu s obvodem 160 cm v měřitelné výšce na p.p.č.
377/1 v k.ú. Žlíbek;
usnesením č. 13 - se zapojením města Kašperské Hory do osvětové kampaně Ministerstva práce
a sociálních věcí „Seniorská obálka“, s využitím pro občany města a všech městských částí

Rada města pověřila:
 usnesením č. 14 - záštitou nad realizací osvětové kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí
„Seniorská obálka“ v Kašperských Horách starostku města Bohuslavu Bernardovou;
Rada města jmenovala
 usnesením č. 17 - členkou majetkové komise Bohuslavu Bernardovou, starostku města, a to
z důvodu ukončení činnosti stávající členky komise Ing. Pavlíny Šimáčkové, po dobu mateřské
dovolené.
Rada města doporučila:
 usnesením č. 19 - zastupitelstvu města uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby“, služebnost se bude vkládat do pozemkových parcel číslo 333
a 343/1 – obě ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských
Hor a ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci. Věcné břemeno bude v délce cca 15 m a jednorázová náhrada bude činit cca 750,Kč + DPH v platném znění;
 usnesením č. 20 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření „Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti“v pozemkových parcelách č. 1307/9 a 1307/13 v k. ú.
Kašperské Hory mezi Městem Kašperské Hory a sousedními vlastníky

Jednání rady města bylo ukončeno v 15,30 hod.

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 25. 2. 2020
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