Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 34 dne 21. 8. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. P. Šimáčková, Ing. Jana Slonková
Omluveni: -----Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin, přerušeno ve 14,05 hodin pro jednání hodnotící a výběrové komise na
VŘ kastelán hradu Kašperk / vedoucí organizační složky (samostatný zápis z jednání komise), po ukončení
jednání komise pokračovalo zasedání rady města od 15,15 hodin.
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Hrad Kašperk
a) petice na podporu kastelána hradu
b) žádost o zrušení výběrového řízení
c) dokument kastelána hradu Kašperk
6. VŘ kastelán hradu Kašperk / vedoucí organizační složky města
7. Finanční agenda
a) smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Ošetření 4 lip u kašny na náměstí a 2 lip u
pomníku „Již nikdy Mnichov“ “
b) rozpočtové opatření č. 13/2019
c) veřejnosprávní kontrola ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory
8. Majetková agenda
a) RD Opolenec
b) prodloužení teplovodu v ul. Zahradní, Kašperské Hory
c) Kašperské Hory, křižovatka ul. Besední a ul. Vimperská
9. Pozemková agenda
10. EVK Kašperské Hory s. r. o. – ekonomické hlášení za II. čtvrtletí 2019
11. Ostatní
a) náhled prezentace města v knize Klatovsko z nebe
12. Závěr

Rada města schválila:
 usnesením č.1 - navržený program jednání dne 21. 8. 2019;
 usnesením č. 9 - Smlouvu o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje na projekt „Ošetření 4
lip u kašny na náměstí a 2 lip u pomníku ‚Již nikdy Mnichov‘“ s výší dotace ve výši 49.100,-Kč a
pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 10 - rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým se povyšuje kapitola příjmů o dotaci
z Plzeňského kraje na ošetření 4 lip u kašny a 2 lip u pomníku(49.100,- Kč) a o odvod z odpisů ZŠ,
ZUŠ a MŠ Kašperské Hory (500.000,-Kč). Kapitola výdajů zůstává beze změn;
 usnesením č. 12 - provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ
Kašperské Hory společností AKK economy s.r.o., Plzeň, IČ: 29121531. Kontrola proběhne, po
dohodě s ředitelem školy, v termínu 23.-27. září 2019;
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usnesením č. 16 - záměr prodeje pozemkových parcel č. 69 – trvalý travní porost o výměře 5 345 m2, v k. ú.
Dolní Dvorce u Kašperských Hor a části č. 431 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 000 m2,
v k. ú. Tuškov, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Podmínky prodeje: kupující uhradí správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí a poplatek za vyhotovení geometrického plánu. Minimální prodejní cena
za trvalý travní porost 23,- Kč/m2 a za ostatní plochy, ostatní komunikace 170,- Kč/m2. Městu Kašperské Hory
bude smluvně zaručeno předkupní právo po dobu 10 let ;



usnesením č. 18 - záměr prodeje části pozemkové parcely č. 314/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 100 m2 , st. par. č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, p. p. č. 314/7 – ostatní
plocha, jiná plocha (8m2), vše v k. ú. Opolenec (celková výměra cca 140 m2), ve vlastnictví Města Kašperské
Hory. Podmínky prodeje: minimální kupní cena 150,- Kč/m2, kupující i prodávající hradí každý ½ nákladů na
vyhotovení geometrického plánu a ½ nákladů na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ;



usnesením č. 20 - záměr pronájmu pozemkové parcely č. 180/4 – ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře cca 24 m2, v k.ú. Kašperské Hory, pro účely parkování přívěsného vozíku. Podmínky pronájmu:
minimální výše pronájmu 10,- Kč/m2/rok + DPH, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud
kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu neurčitou od 15. 9. 2019;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 5 - doručenou Petici na podporu kastelána hradu Kašperk, doručenou dne 20. 8. 2019
na Městský úřad Kašperské Hory. Rada města se k zaslané petici vyjádří předkladatelům petice
v zákonné lhůtě 30 dnů;
 usnesením č. 6 - žádost občanek města ohledně stávajícího řešení problematiky provozu hradu
Kašperk;
 usnesením č. 7 - dokument doručený Mgr. Svobodou, týkající se pracovního poměru a výkonu
pracovní činnosti kastelána hradu Kašperk;
 usnesením č. 8 - zprávu o průběhu a výsledku jednání hodnotící a výběrové komise pro VŘ kastelán
hradu Kašperk/ vedoucí organizační složky města;
Rada města uložila:
 usnesením č. 3 - Mgr. Svobodovi doložit plnění usnesení z jednání rady města 29. 5. 2019: „RM
ukládá vedoucímu organizační složky Hrad Kašperk zajistit splnění požadavků vyplývajících ze zpráv
o revizi ze dne 4. 4. 2019 (revize hromosvodu a revize elektrozařízení) na opravy elektrozařízení
umístěném v areálu hradu Kašperk a dodat zřizovateli písemnou zprávu revizního technika
o odstranění závad, nejpozději do 15. 8. 2019.“ Termín plnění: do 28. 8. 2019;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemní smlouvy k městským bytům u těch nájemníků, kteří o to
včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 13 - s navrženým stavebním záměrem, kterým je stavba rodinného domu v Opolenci
dle přiložené situace a s navrhovaným umístěním rodinného domu a souvisejících staveb na
v k. ú. Opolenec, dle přiložené koordinační situace, zpracované Ing. Arch.
Martinem Rosou, IČ 28647611;
 usnesením č. 15 - se záměnou materiálu pro provedení stabilizace podkladových vrstev
v komunikaci v Besední ulici v Kašperských Horách;
 usnesením č. 19 - s dočasným užíváním pozemků č. 2020/3, 2022/8, 2022/22 a 2022/9 v k. ú.
Kašperské Hory, za účelem přístupu k nemovitosti č. 2022/15
;
Rada města pověřila:
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usnesením č. 11 - vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské Hory Petru Míkovou, BBUs.,
k povedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory;

Rada města odložila:
 usnesením č. 14 - projednání žádosti o souhlas s umístěním a s realizací záměru stavby Prodloužení
teplovodu včetně zřízení teplovodních přípojek pro č. p. 131 a 358 v Zahradní ul. v Kašperských
Horách;
 usnesením č. 17 - projednání záměru prodeje pozemkové parcely č. 343/4 – zahrada o výměře 11
m2, v k.ú. Červená u Kašperských Hor.
Jednání rady města bylo ukončeno v 17,15 hod.

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 28. 8. 2019
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