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 Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 20 v roce 2021 dne 1. 9. 2021, 
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin. 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Mgr. Jaroslav Havel 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková 
Omluveni:---------------- 
                Zahájení jednání: 14.00 hodin 
 
 
PROGRAM 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola usnesení 

4. Bytová agenda  

5. Majetková agenda 

a) žádost o souhlas s dělením pozemku a umístěním staveb včetně napojení na komunikaci na 

p. p. č. 705/19 v k. ú. Kašperské Hory;  

b) užití veřejných prostor města pro natáčení televizního seriálu; 

c) pořádání akce „66 mil Šumavských“ v roce 2022; 

d) výběr zhotovitele akce “Víceúčelové hřiště u školy“ v Kašperských Horách; 

e) výběr dodavatele TDS a BOZP na akci “ Víceúčelové hřiště u školy“ v Kašperských Horách; 

6. Plán rozvoje sportu města Kašperské Hory 

7. Pozemková agenda  

a)   vyhrazené parkování v Besední ul. v Kašperských Horách;  

b)   pronájem p.p.č.  722/9 – trvalý travní porost o výměře 393 m2 v k. ú. Červená u Kašperských Hor; 

c)   dlouhodobý pronájem části p.p.č. 1322/4 v k.ú. Kašperské Hory; 

d)   krátkodobý pronájem části p.p.č. 1322/4 v k.ú. Kašperské Hory; 

e)   žádost o souhlas se stavbou nové přípojky NN pro ČEZ Distribuce, a.s.; 

8. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 12/2021; 

9. Ostatní 

a)   záměr výpůjčky části p. p. č. 2150/6 v k. ú. Kašperské Hory; 
b)   přehled hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy k 30. 6. 2021; 

c)   Kronika města Kašperské Hory za rok 2020; 

d)   žádost o souhlas s uspořádáním svodu koní; 
e)   zápis z jednání kulturní komise a návrh na ocenění Osobnosti města Kašperské Hory; 

10. Závěr. 

 
Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 -  navržený program jednání dne 1. 9. 2021; 

 usnesením č. 7 - zhotovitele akce „Víceúčelové hřiště u školy – Kašperské Hory“, a to firmu: 

SWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice, IČ: 48035599, s nabídkovou cenou 3.177.777,02 Kč 

vč. DPH; 

 usnesením č. 8 - zajištění výkonu technického dozoru investora (TDS) a zajištění služeb koordinátora 
BOZP pro akci „Víceúčelové  hřiště u školy  Kašperské Hory“ od 1. 9. 2021 společností, která podala 
výhodnější cenovou nabídku, a to: GPL-Invest, s. r. o., České Budějovice, IČ: 26070766. Celková cena 
za provedení výkonu TDS a BOZP v rámci akce je 153.670,- Kč včetně DPH; 
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 usnesením č. 11 - pronájem p.p.č. 722/9 – trvalý travní porost o výměře 393 m2 v k. ú. Červená 

u Kašperských Hor s těmito podmínkami: nájemné 5,- Kč/m2/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru 

inflace, pokud kumulativně dosáhne 3%, pronájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2021, pro účely 

zázemí k rekreační chatě, pro TJ BLATNÁ z.s., Böhmova 684, 388 01 Blatná, IČO: 47253363; 

 usnesením č. 15 - přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 ve výši 200.000,- Kč 

na opravu oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách; 

 usnesením č. 16 - rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se navyšuje příjmová i výdajová stránka 

rozpočtu o 200.000,- Kč (dotace na opravu oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách) 

a přesouvá se 10.000,- Kč v rámci paragrafu 3321 (služby peněžních ústavů – příjmy ani výdaje se 

nemění); 

 usnesením č. 17 - záměr výpůjčky části p. p. č. 2150/6 v k. ú. Kašperské Hory o výměře 3 m2, 

od 1. 10. 2021. Podmínky výpůčky: na části p. p. č. bude instalováno bezobslužné zařízení o velikosti 

max. 2,5 m2, zařízení nebude zasahovat do chodníku ani komunikace, údržbu, servis a obměnu 

zajistí provozovatel zařízení. Výpůjčka bude na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců;  

 usnesením č. 20 - obsah Kroniky města Kašperské Hory za rok 2020, včetně příloh; 

 
Rada města vzala na vědomí: 

 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  

 usnesením č. 9 - informaci o průběhu zpracování Plánu rozvoje sportu města Kašperské Hory pro 

období 2021-2026 s tím, že rozhodnutí o doporučení či nedoporučení k projednání zastupitelstvu 

města bude přijato na jednání rady města 15. 9. 2021; 

 usnesením č. 18 - přehled hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o., 

předložený jednatelkou společnosti k 30. 6. 2021; 

 usnesením č. 19 - výsledek hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. za 

I. pololetí 2021 s tím, že do konce III. čtvrtletí 2021 bude uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu 

pozemků mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Kašperskohorskými městskými lesy, s. r. o., 

IČ: 25225138, kterým bude upravena výše nájemného za rok 2021; 

 usnesením č. 22 - zápis z jednání kulturní komise ze dne 27. 8. 2021;  

 
Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 3 - s ukončením nájemní smlouvy na byt č. C 17, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory, 

ke dni 30. 9. 2021, dle žádosti nájemníka; 

 usnesením č. 4 - s rozdělením pozemku p. č. 705/19 v k. ú. Kašperské Hory pro umístění dvou 

rodinných domů, a s řešením dopravního napojení p. č. 705/19 na komunikaci, včetně vybudování 

nových sjezdů, dle návrhu předloženého žadatelem a na základě vyjádření Silničního správního 

úřadu Kašperské Hory s tím, že investor před zahájením prací uzavře s městem Kašperské Hory, 

vlastníkem pozemků p. č.  709/24 a 705/10 – oba v k. ú. Kašperské Hory (místem pro vybudování 

vjezdů k RD) Smlouvu o zřízení věcného břemene; 

 usnesením č. 5 - s užitím veřejných prostor a nemovitostí města pro natáčení další řady seriálu 

policie Modrava dle požadavků produkce za jednorázový poplatek v celkové výši 15.000,- Kč; 

 usnesením č. 6 - s uspořádáním 2. kašperskohorského srazu veteránů v Kašperských Horách 

a parkováním účastníků srazu ve vyhrazených prostorách na náměstí dne 23. 7. 2022, na žádost Plomer 

Engeneering s. r. o., IČ: 05550092, s tím, že podrobnosti a náležitosti akce bude se žadatelem řešit 

MěKIS Kašperské Hory tak, aby byla zajištěna veškerá potřebná dopravní a bezpečnostní opatření 

vztahující se k uskutečnění akce; 
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 usnesením č. 10 - se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil RZ 1UD 4242, 

držitele průkazu ZTP, před domem č. p. 384, v ulici Besední v Kašperských Horách (p. p. č. 2150/10), 

na období 5 let, od 1. 9. 2021; 

 usnesením č. 14 - s umístěním nové přípojky nízkého napětí „Kašperské Hory, KT, Na Prádle, 

p. č. 1524/45 - NN“, kterou bude realizovat firma Projekty, revize elektro Kraus s.r.o., Janovice nad 

Úhlavou, pověřená společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly. Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví města Kašperské Hory p. č. 2217/2 v k.ú. 

Kašperské Hory; 

 usnesením č. 21 - s konáním svodu koní s mezinárodní účastí v rámci Oživení soumarské tradice 

Kašperské Hory a Grafenau, ve dnech městských slavností 10. a 11. září 2021 v Kašperských Horách;  

 usnesením č. 23 -  s nominací Osobností Kašperských Hor dle návrhu kulturní komise. Ocenění 

předá starostka města v rámci městských oslav Šumavské Kašperské Hory 11. 9. 2021.  

 
Rada města odložila: 

 usnesením č. 12 - záměr pronájmu části p. p. č. 1322/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2, 

v k.ú. Kašperské Hory; 

 
Rada města neschválila: 

 usnesením č. 13 - záměr pronájmu části p. p. č.  č. 1322/4 – ostatní plocha o výměře 20 m2, 

v k. ú. Kašperské Hory z důvodu provádění terénních úprav na pozemku; 

 
 

 
.  

 
 

 
 

Konec jednání: v 15,30 hod.  
    V Kašperských Horách 1. 9. 2021 

 
 
Bohuslava Bernardová, starostka      Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 
        v. r.                                                    v. r.   
     
 
Ověřeno dne:   2. 9. 2021 


