Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 26 dne 16. 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, V. Vintr
Omluveni: Mgr. Havel se dostavil ve 13.50 hod., Ing. Staňková se omluvila od 15.00 hodin.
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
a) žádosti o prodloužení nájemních smluv k městským bytům;
b) nové žádosti o městské byty a byt v DPS;
c) zápis z jednání bytové komise
5. Majetková agenda
a) parkování u domu čp. 160 v Kašperských Horách;
b) souhlas s umístěním a stavbou „Kašperské Hory, KT, Kavrlík čp. 2 - NN“;
c) souhlas se stavbou a přestavbami objektů na pozemcích v k. ú. Kašperské Hory;
d) příjezdová cesta na pozemku č.377/1 v k.ú. Žlíbek + terénní úpravy pozemku
e) souhlas se stavbou RD v k. ú. Kašperské Hory
6. Pozemková agenda
a) pronájem pozemku v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor;
b) návrh parkování vozidel na pozemcích v majetku města, v prostoru NP Šumava;
c) dohoda o započtení vzájemných pohledávek;
7. Finanční agenda
a) přijetí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje;
b) rozpočtové opatření č. 14/2020;
8. Ostatní
a) podpora vydání knihy;
b) kronika města za rok 2019;
c) jednotka SHD Kašperské Hory;
d) prodloužení licencí do systému EPIS;
e) informace o stavu Technických služeb s.r.o.;
f) rozhodnutí o organizační struktuře MěÚ.
9. Závěr

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 16. 9. 2020;
 usnesením č. 18 - Dohodu o započtení vzájemných pohledávek mezi Městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a společností TRIO-D spol. s r. o., IČ: 40522831, ve výši 44.225,50 Kč. Na základě
dohody jsou vypořádány vzájemné pohledávky tak, že nadále neexistují navzájem žádné
pohledávky ani závazky z titulu zaplacení kupních cen vyplývajících z kupních smluv na pozemkové
parcely v k. ú. Kašperské Hory;
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usnesením č. 19 - přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu "Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020" ve výši 20.000,- Kč na projekt
„Kašperskohorské kapličky“;
usnesením č. 20 - přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci titulu Podpora pro
obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, na
zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020, ve výši 50.000,- Kč;
usnesením č. 21 - rozpočtové opatření č. 14/2020, kterým se povyšuje kapitola příjmů o částku
70.000,- Kč (dotace – infomateriál kapličky 20.000,- Kč; dotace na částečnou úhradu nákladů
poskytovatele sociálních služeb 50.000,- Kč) a kapitola výdajů se povyšuje o 20.000,- Kč – výdej
dotace na úhradu materiálu (kapličky);
usnesením č. 23 - obsah Kroniky města Kašperské Hory za rok 2019;
usnesením č. 24 - s nákupem 4 licencí pro přístup do systému EPIS ON-LINE na tři roky (1/202112/2023) za celkovou cenu 30.000,- Kč včetně DPH;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 6 - zápis z jednání bytové komise dne 9. 9. 2020;
 usnesením č. 25 - informace o současném fungování společnosti Technické služby Města Kašperské
Hory, s. r. o.;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv městských bytů těm nájemníkům, kteří o to včas
požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemních smluv městských bytů nájemníkům A. Jakubové
a G. Švajkové na dobu jednoho roku;
 usnesením č. 5 - se zapsáním nových žadatelů o městský byt a byt v DPS v Kašperských Horách do
seznamu uchazečů;
 usnesením č. 7 - s doporučením bytové komise na přidělení volných bytů v DPS Kašperské Hory;
 usnesením č. 8 - s návrhem řešení parkování a úprav dopravního značení u domu čp. 160
v Kašperských Horách a ukládá Ing. Bečvářovi připravit rozpočet pro realizaci navržených řešení do
příštího jednání rady;
 usnesením č. 9 - se změnou umístění a s realizací stavby „Kašperské Hory, KT, Kavrlík čp.2-NN“, na
st.p.č. 2/1 v k.ú. Kavrlík, podle předložené dokumentace Montáž – nový stav, zpracované firmou
InvestTel s. r. o, IČ: 49193503, 03/2020;
 usnesením č. 12 - s vybudováním zpevněné příjezdové cesty a s provedením terénních úprav, vše na
pozemku parc. č. 377/1 v k.ú. Žlíbek (majetek Města Kašperské Hory), a dále s připojením pozemku
parc. č. 377/3 v k.ú. Žlíbek, k místní komunikaci, s podmínkou předložení příslušné projektové
dokumentace. Veškeré náklady půjdou na vrub žadatelů, manželů Petra a Ivy Vrbových,






usnesením č. 13 - s umístěním a s realizací navrženého stavebního záměru, kterým je novostavba
rodinného domu, žadatele Stanislava Holého,
na parcelách
č. 979/20, 979/21 a 979/1, vše v k.ú. Kašperské Hory, dle přiložené dokumentace;
usnesením č. 14 - s napojením novostavby rodinného domu, žadatele Stanislava Holého,
, na parcelách č. parc. č. 979/20, 979/21 a 979/1, vše v k.ú. Kašperské Hory, na
stávající kanalizační řad, dle předložené projektové dokumentace, s podmínkou doložení
souhlasného stanoviska EVK Kašperské Hory s. r. o;
usnesením č. 15 - s napojením novostavby rodinného domu, žadatele Stanislava Holého,
na parcelách č. parc. č. 979/20, 979/21 a 979/1, vše v k.ú. Kašperské Hory, na
místní komunikaci p.p.č. 2192/1 v k.ú. Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace;
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usnesením č 16 - pronájem části pozemkové parcely číslo 343/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 50 m2, v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor pro
zahrádkářské účely. Podmínky pronájmu: minimální výše nájemného 1,-Kč/m2/rok, nájemné se
bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu neurčitou od
1. 9. 2020, pro účely zahrádkářského využití. Nájemní smlouva se uzavírá s Antonínem Řezníčkem,



usnesením č. 17 - s podáním žádosti souhlas s novými odstavnými plochami pro motorová vozidla
na území Národního parku Šumava, na majetku města Kašperské Hory, pro návštěvníky Šumavy;

Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 22 - s poskytnutím příspěvku na vydání knihy „Páni z Rýzmberka, Skály a Švihova“;

Rada města rozhodla:
 usnesením č. 26 - o změně organizační struktury, rozdělení agendy a pracovních úvazků MěÚ
Kašperské Hory tak, že: finanční odbor bude nadále fungovat se dvěma pracovníky na dva celé
pracovní úvazky, agenda sociální péče a podatelny zůstane nezměněna, agendu matriky a mzdové
účetní bude vykonávat jeden pracovník na 1,0 úvazku;
 usnesením č. 27 - o ukončení pracovního poměru s pracovnicí přijatou od 1. 9. 2020 na pozici
mzdová a finanční účetní ve zkušební době, z důvodu ponechání bytového hospodářství na
Technických službách Města Kašperské Hory s.r.o.;
Rada města odložila:
 usnesením č. 10 - projednání souhlasu s realizací stavby v ul. Zahrádkářů v Kašperských Horách na
p.p.č. 1353 v k.ú. Kašperské Hory, do doby doložení projektové dokumentace;
 usnesením č. 11 - projednání souhlasu s realizací přestavby v ul. Zahrádkářů v Kašperských Horách
na stpč. 436 a 445, obě v k. ú. Kašperské Hory, do doby doložení projektové dokumentace.

9. Závěr
Jednání rady města bylo ukončeno ve 16,45 hod.
V Kašperských Horách 16. 9. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne:……………….. 2020
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