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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 25 dne 2. 9. 2020, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin. 

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

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

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář 

Omluveni: --- 

                                 Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 

 

PROGRAM  

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

a) uznání dluhu a žádost o splátkový kalendář; 
b) informace o dlužných nájmech za srpen 2020; 

 c) žádost o přidělení bytu v DPS. 

5. Finanční agenda - rozpočtové opatření č. 12/2020.  
6. Majetková agenda 

a) stanovisko ke stavebnímu záměru a komunikačnímu napojení, akce „Novostavba rekreační chaty 
na p.p.č.1332/25, 1332/50, 1332/51, k.ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory“; 
b) dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Vimperská – Zpracování projektové 
dokumentace“;  Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku vlastníka. 

7. Pozemková agenda 

a) zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor; 
8. Ostatní 

a) soudní spor s nájemníkem městského bytu;  
b) kulturní komise – návrh na ocenění titulem „Osobnost Kašperských Hor“; 
c) schválení výjimky z počtu děti v ZŠ. 

9. Závěr 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 2. 9. 2020; 

 usnesením č. 7 - rozpočtové opatření č. 12/2020, kterým se zvyšuje kapitola příjmů o 194.375,- Kč 
(dotace na volby, prodeje, pronájmy a poskytování služeb), kapitola výdajů se nemění; 

 usnesením č. 17 - udělení výjimky z počtu žáků ve 2. třídě základní školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské 
Hory, p. o. na školní rok 2020/2021 v souladu s § 23 odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., 
v platném znění, a to na počet 31 žáků; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 4 - s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dluhu nájemného městského bytu, 
na základě žádosti s tím, že dlužné nájemné 
bude uhrazeno do 30. 11. 2020; 

 usnesením č. 6 - se zapsáním nové žádosti o přidělení bytu v DPS do seznamu uchazečů; 
 usnesením č. 8 - s realizací akce „Novostavba rekreační chaty na p.p.č.1332/25, 1332/50, 1332/51, 

k. ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory dle předložené projektové dokumentace; 
 usnesením č. 9 - s komunikačním napojením stavby „Novostavba rekreační chaty na p.p.č.1332/25, 

1332/50, 1332/51, k. ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory“ k účelové komunikaci na parc. 
č. 2206/1 v k. ú. Kašperské Hory dle předložené dokumentace; 

 usnesením č. 10 - s uzavřením Dodatku ke smlouvě č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 
ulice Vimperská – Zpracování projektové dokumentace“, mezi Městem Kašperské Hory, 
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IČ: 00255645 a společností VIN Consult s.r.o., IČ: 49614967, který upravuje prodloužení termínu 
plnění díla  do 31.12.2020, a pověřuje starostku města jejím podpisem; 

 usnesením č. 11 - s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby „Kašperské Hory, Rekonstrukce 
ulice Vimperská“ na pozemku vlastníka, dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje, p. o., IČ: 72053119, která bude podkladem pro správní řízení (jako souhlas 
vlastníka s provedením stavby na dotčeném pozemku), a pověřuje starostku města jejím podpisem; 

 usnesením č. 13 - s tím, aby prostřednictvím právního zástupce města proběhlo mimosoudní 
jednání ve sporu mezi žalobcem a žalovanou stranou  
Městem Kašperské Hory 

 usnesením č. 14 - s tím, aby byl panu přednostně přidělen do nájmu uvolněný byt č. A 22 
v DPS Kašperské Hory ode dne 1. listopadu 2020; 

 usnesením č. 16 - s návrhem kulturní komise na ocenění „Osobnost Kašperských Hor“ za rok 2020, 
a to: udělení ocenění paní Leante Janderové za dlouholeté budování a prohlubování česko-bavorské 
spolupráce. Ocenění bude předáno 12. září 2020 starostkou města při slavnostním zahájení 
městských oslav „Šumavské Kašperské Hory“; 

 

Rada města doporučila: 
 usnesením č. 12 - zastupitelstvu města projednání uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby Dolní Dvorce, KT, pč. 245 – NN č. IV-12-

0016428/1/VB. Smlouva se bude uzavírat mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, a Městem Kašperské Hory. Stavba bude provedena na pozemkových parcelách číslo 
344/1 a 323, obě ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Dolní Dvorce 
u Kašperských Hor a ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Věcné břemeno bude v délce 81 m, 
jednorázová náhrada bude činit 4.050,- Kč + DPH v platné výši. Věcné břemeno bude spočívat 
v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených 
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zároveň se uzavřením smlouvy 
uděluje souhlas s provedením stavby zařízení distribuční soustavy, a to i prostřednictvím třetích 
osob; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 3 - informaci o uznání dluhu na nájemném za byt v č. p. 99, Kašperské 

Hory, ve výši 3.114,- Kč;  
 usnesením č. 5 - informaci o úhradách dlužných nájmů na základě schválených splátkových 

kalendářů; 
 usnesením č. 15 - zápis z jednání kulturní komise dne 19. 8. 2020. 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno ve 14,45 hod.  

        V Kašperských Horách  2. 9. 2020 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

             v. r.              v. r.   

 

Ověřeno dne:……………….. 2020 


