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ájemocení 
Usnesení z  jednání Rady města Kašperské Hory č. 22 v roce 2022  

které se konalo 19.10.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:        

starostka města: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. M. J. Vrba, V. Vintr, Mgr. R. Nový 

omluveni: 

Zahájení jednání: ve 14:00 h 

PROGRAM 

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

a) zápis z jednání bytové komise ze dne 18.10.2022; 

b) prodloužení nájemních smluv k městským bytům; 
c) žádost o přidělení městského bytu; 
d) žádost o ukončení nájemního vztahu; 
e) žádost o souhlas s umístěním sídla spolku; 
f) žádost o výměnu městských bytů; 

5. Finanční agenda  

a) rozpočtové opatření č. 17/2022; 
b) pořízení SW pro finanční odbor;  

6. Majetková agenda  
a) souhlas s výstavbou nového kabelu NN – Kašperské Hory p.p.č. 189/2; 

7. Pozemková agenda 

a) žádost o zábor části pozemku p.č. 2150/7 v k.ú. Kašperské Hory; 
b) dodatečné povolení záboru na p.p.č. 2150/7 v k.ú. Kašperské Hory; 
c) pronájem nemovitostí (příp. části nemovitostí) st.p.č. 3/1 (309 m2) a st.p.č. 5/1 (824 m2), obě 
v k. ú. Lídlovy Dvory; 
d) ukončení nájemní smlouvy na část p.p. č. 180/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Kašperské Hory; 
e) žádost o souhlas s výstavbou zemního kabelu nízkého napětí v k.ú. Dolní Dvorce u Kašperských 
Hor; 

8. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p.o. 
a) přechod technického zhodnocení do účetní a majetkové evidence zřizovatele; 
b) převedení finančních prostředků z odpisů do investičního fondu; 
c) Výroční zpráva za školní rok 2021/2022; 

9. Ostatní 
a) informace o hospodaření Statku Kašperské Hory, s. r. o. ke konci III. čtvrtletí roku 2022; 
b) schválení termínů svatebních obřadů pro rok 2023; 
c) žádost ČSV, o. s. Základní organizace Kašperské Hory o výpůjčku Horského klubu; 
d) kalkulace dopravy dětí z hotelu Šumava do školy v Kašperských Horách; 
e) informace o hospodaření Kašperskohorských městských lesů, s. r. o. ke konci III. čtvrtletí roku 
2022; 

f) žádost o souhlas se zakoupením zařízení  do lesních školek; 
10. Závěr.  

 

Rada města schválila: 
 usnesením č.  1 - navržený program jednání rady dne 19.10.2022; 

 usnesením č.  9 - výměnu městských bytů č. 6 a  č. 2 – oba v Besední ul. 384, Kašperské Hory 
s tím, že nové nájemní smlouvy budou uzavřeny od 01.11.2022 na dobu 1 roku;  
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 usnesením č.  10 - rozpočtové opatření č. 17/2022, kterým se zvyšuje příjmová i výdajová 
stránka rozpočtu města o 500.000,00 Kč (zboží a služby provozu OS Hrad Kašperk) a 8.473,00 
Kč (přesuny v položkách sociální a zdravotní pojištění - volby, hasiči); 

 usnesením č.  11 - pořízení software pro finanční odbor města, pro agendu poplatků 
a komunálního odpadu, za cenu do 45.000,00 Kč, dle cenové nabídky společnosti Triada,  
spol. s. r. o. Praha, IČ: 43871020;  

 usnesením č.  22 - termíny svatebních obřadů Městského úřadu Kašperské Hory pro rok 
2023: 

 

Termíny svatebních obřadů v roce 2023 

LEDEN 14.01.2023 28.01.2023  

ÚNOR 11.02.2023 25.02.2023  

BŘEZEN 11.03.2023 25.03.2023  

DUBEN 15.04.2023   

KVĚTEN 13.05.2023 27.05.2023  

ČERVEN 10.06.2023 17.06.2023 24.06.2023 

ČERVENEC 15.07.2023 29.07.2023  

SRPEN 12.08.2023 19.08.2023 26.08.2023 

ZÁŘÍ 16.09.2023 23.09.2023  

ŘÍJEN 07.10.2023 21.10.2023  

LISTOPAD 11.11.2023 25.11.2023  

PROSINEC 16.12.2023 ----  

 

 usnesením č.  23 - výpůjčku prostor Horského klubu, dne 18. listopadu od 17 do 20 hodin;  
 

Rada města souhlasila 

 usnesením č.  4 - s přidělením bytu  C15 v DPS  podle doporučení bytové komise;. 

 usnesením č.  5 - s prodloužením nájemních smluv u městských bytů těm nájemníkům, kteří 
o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;  

 usnesením č.  6  - se zapsáním žádosti Kašperské Hory, do seznamu 
uchazečů o městský byt; 

 usnesením č.  7 - s ukončením nájemních smluv k městským bytům ke dni 31.10.2022, dle 
žádostí nájemníků (čp. 160) a (čp. 384); 

 usnesením č.  12 - s výstavbou nového zemního kabelu nízkého napětí v délce 156 metrů do 
p.p.č. 191/2 a 2151/2 – obě v k.ú. Kašperské Hory, pro připojení nové občanské vybavenosti 
na p.p.č. 189/1 a 189/2 – obě v k.ú. Kašperské Hory, za podmínek uvedených v žádosti firmy 
ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy, IČ: 28044711, s podmínkou uvedení pozemků do 
původního stavu; 

 usnesením č.  13 - se záborem části p.p.č. 2150/7 v k.ú. Kašperské Hory o výměře  10 m2,  pro 

umístění lešení z důvodu opravy fasády na domě č.p. 31 v Kašperských Horách od 
03. 10.2022 do 21.10.2022, 
341 92 Kašperské Hory; 

 usnesením č.  14 - s dodatečným záborem části poz. parc. č. 2150/7 v k.ú. Kašperské Hory 
o výměře  17 m2,  pro umístění lešení z důvodu provádění stavebních prací na domě č.p. 319 
v Kašperských Horách, od 08.08. 2022 do 30.09.2022, pro Stavby Vichr s.r.o., Dlouhá Ves 151, 
342 01 Sušice; 

 usnesením č.  16 - s uzavřením Dohody o ukončení nájmu na část p.p.č. 180/1 o výměře 500 
m2 v k.ú. Kašperské Hory, s panem Kašperské Hory. 
Ukončení smlouvy ke dni 31.08.2022; 
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 usnesením č.  17 - se stavbou kabelu nízkého napětí v rámci akce „K.Hory, KT, Trnové Dvory, 
E33 – NN“, kterou bude mimo jiné dotčen pozemek ve vlastnictví města,  přes který povede 
nový zemní kabel, a to p.p.č. 343/1 (ostatní plocha) v k.ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor, 
s podmínkou uvedení  pozemku do původního stavu; 

 usnesením č.  18 - s převedením technického zhodnocení majetku (pořízení rolet do učeben 
ve výši 170.998,00 Kč) Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské 
Hory, p.o. do majetku zřizovatele – města Kašperské Hory; 

 usnesením č.  19 - s ponecháním finančních prostředků z odpisu majetku za rok 2022 ve výši 
191.000,00 Kč v investičním fondu příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká 
škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p.o.;  

 usnesením č. 26 - v působnosti valné hromady společnosti Kašperskohorské městské lesy, 
s. r. o.,  s podáním žádosti o dotaci na nákup zařízení pro údržbu lesních školek (vyorávač 
sazenic, kypřič půdy) z Programu rozvoje venkova;  

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č.  2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č.  3  - zápis z jednání bytové komise ze dne 18.10.2022; 

 usnesením č.  20 - Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy 

a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o. za školní rok 2021/2022, předloženou ředitelem školy 
Mgr. Richardem Novým;  

 usnesením č.  21 - informace o hospodaření a ekonomických výsledcích společnosti Statek 
Kašperské Hory, s. r. o. ke konci III. čtvrtletí roku 2022, předložené jednatelkou společnosti; 

 usnesením č.  24 - informace o cenách přepravy osob z hotelu Šumava do Kašperských Hor; 

 Usnesení č. 25 – informace o hospodaření a ekonomických výsledcích společnosti 
Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. ke konci III. čtvrtletí roku 2022, předložené jednatelkou 
společnosti; 

 

 

Rada města odložila: 
 usnesením č.  8 - projednání souhlasu s umístěním sídla podnikání zapsaného spolku 

Kušwarta-střelci od Sama, z.s. v městském bytě na adrese Žižkovo náměstí 401, Kašperské 
Hory a doporučuje žádost směřovat na adresu druhého zakladatele spolku;  

 usnesením č.  15 - projednání záměru pronájmu pozemků: st.p.č. 3/1 a st.p.č. 5/1, oba v k. ú. 
Lídlovy Dvory. 

 

 

 

                                          Konec jednání v 16,00 hod. 

 

         

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 

Ověřeno dne 20.10.2022 


