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Zápis ze 23. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory, 
které se konalo 15.09.2022 od 17 hodin v Horském klubu.  

 

Začátek jednání v 17 hodin 

 

 

Přítomni: Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Jindřich Ešner, Mgr. Jaroslav Havel, Jaroslav Chlada, Michaela 
Kalčíková, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová, Mgr. Zdeněk Svoboda, Radek Vrhel; 
Omluveni: Jiří Jirman, Jan Voldřich, DiS., Ing. Ondřej Koubek, Radek Mäntl, Bc. L. Y. Geryková, 
Nepřítomni: --- 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Roman Bečvář, Ing. Jaroslava Králová, 
DiS., Bc. Jan Eger, Mgr. Richard Nový, Bc. Veronika Dražková, DIS. a ostatní dle prezenční listiny. 
zapisovatel: Andrea Staňková, Helena Marková. 
pořízení audiozáznamu: ANO 

 

1. Zahájení  
 

Zahájení 23. jednání zastupitelstva města a prohlášení o usnášeníschopnosti zastupitelstva (přítomnost 
nadpoloviční většiny zastupitelů). Z dnešního jednání je stejně jako vždy pořizován audiozáznam pro potřeby 
vytvoření zápisu z jednání zastupitelstva - starostka města Bohuslava Bernardová.  
Upozornění pro diskutující z řad veřejnosti – při udělení slova předsedajícím a přednesení svého příspěvku, se 
diskutující nejprve zřetelně představí (pro účely záznamu a pořízení zápisu ze zasedání). Pokud se diskutující 
nepředstaví, nebude jeho příspěvek zaznamenán. 
 
2. Schválení programu jednání zastupitelstva 

 

Pro 23. jednání zastupitelstva města byl navržen program:  
1. Zahájení 
2. schválení programu jednání 
3. volba ověřovatelů zápisu 

4. kontrola usnesení 
5. finanční agenda – rozpočtové opatření č. 13/2022 

6. pozemková agenda 

a) budoucí věcné břemeno a dohoda o umístění stavby kabelového vedení nízkého napětí na p.p.č.122/1 
v k. ú. Kavrlík; 

b)  darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – lokalita Nová ulice – II. etapa; 

7. Hrad Kašperk  
a) veřejnoprávní smlouva na dotaci na VIII. etapu restaurování oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských 

Horách; 
8. ostatní, různé 

a) Informace Odboru dozoru a kontroly MV ČR o právní závadnosti návrhu Obecně závazné vyhlášky města 
Kašperské Hory o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti; 

b) požadavek na pomoc při zajištění výuky českého jazyka pro dospělé zájemce z Ukrajiny a dopravy 
školních dětí do Kašperských Hor z a do hotelu Šumava; 

9. diskuse 

10. závěr. 
Návrh usnesení:  
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva dne 15.09.2022 v navrženém znění. 
PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
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3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 30.06.2022 byl ověřen ověřovateli Ing. Hanou Naušovou 
a Ing. Ondřejem Koubkem 08.07.2022. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navržení Mgr. Jaroslav Havel 
a Michaela Kalčíková. 
 

Návrh usnesení:  
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 15.09.2022 
zastupitele Mgr. Jaroslava Havla a Michaelu Kalčíkovou. 
 

PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

4. Kontrola usnesení 
 

Na minulém jednání zastupitelstva města dne 30.06.2022 nebylo přijato žádné ukládací usnesení.  
Návrh usnesení:  
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 
 

PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
 

5. Finanční agenda – Ing. Jaroslava Králová, DiS.  
a) rozpočtové opatření č. 13/2022 
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komentář vedoucí finančního odboru k RO:  
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje příjmová stránka rozpočtu o 8.312.160,00 Kč a výdajová stránka 

rozpočtu o 1.816.160,00 Kč. Celkově tedy tímto RO dochází ke snížení schváleného schodku rozpočtu 
o 6.496.000,00 Kč. 
 

Příjmy: 
1. prodej pozemkové parcely (Kreuziger) 7.860.160,00 Kč; 

2. přijetí neinvestiční účelové dotace od PK na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 
2022 ve výši 52.000,00 Kč; 

3. přijetí účelové dotace od MK v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2022 ve výši 400.000,00 Kč; 

 

Výdaje: 
1. odvod DPH z prodeje pozemkové parcely 1.364.160,00 Kč; 

2. výdaje na volby 52.000,00 Kč; 

3. VIII. etapa obnovy oltáře 400.000,00 Kč. 

 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022, kterým se snižuje schodek schváleného rozpočtu  
o 6.496.000,00 Kč. Zvyšuje se příjmová stránka rozpočtu o 8.312.160,00 Kč (prodej pozemkové parcely 
7.860.160,00 Kč, přijetí dotace  na volby 23.-24.09.2022 ve výši 52.000,00 Kč a přijetí účelové dotace od Ministerstva 
kultury 400.000,00 Kč) a výdajová stránka rozpočtu o 1.816.160,00 Kč (odvod DPH  z prodeje pozemkové parcely 
1.364.160,00 Kč, výdaje na volby 52.000,00 Kč, VIII. etapa obnovy  oltáře v kostele sv. Markéty 400.000,00 Kč).  
 

PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

 

6. Pozemková agenda – Ing. Pavlína Šimáčková 

 

a) budoucí věcné břemeno a dohoda o umístění stavby kabelového vedení nízkého napětí na p.p.č.122/1 v k. ú. 
Kavrlík 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci, ev.č. PM – 

147/2021, společností Elektromontáže Touš s.r.o., jednatelem Bedřichem Toušem, žádá o uzavření „Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby“.  

Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely p.č. 122/1 – ostat. plocha, v katastrálním území Kavrlík, ve 
vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN, která se bude nacházet mimo jiné na dotčené nemovitosti. Předpokládaný rozsah věcného břemene je 
cca 4,41 m2 a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci.  
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645,  a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ: 24729035. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely č. 122/1 – ostatní plocha, 
v katastrálním území Kavrlík, ve vlastnictví města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 
Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 4,41 m2 a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné 
výši. 
 

PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
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b) darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – lokalita Nová ulice – II. etapa 

 

Roman Kreuziger, na základě této smlouvy daruje městu pozemkovou parcelu 
parcelu č. 62/77 o výměře 905 m2 a pozemkovou parcelu č. 62/83 o výměře 24 m2, to vše v k.ú. Kašperské Hory 
(pozn.: tyto parcely byly nově utvořené dle GP č. 1139-113/2022, viz příloha), na kterých se nachází stavba pozemní 
komunikace a stání pro kontejnery, 
 

 
 a dále stavby: 
 stavbu pozemní komunikace a stání pro kontejnery, které se nachází na povrchu pozemků, uvedených v čl. IV. 

této smlouvy, které jsou předmětem darování podle této smlouvy, 
 stavby teplovodu, vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, které se nachází pod povrchem 

pozemkových parcel parcelní číslo 62/35, 72/48, 62/77, 62/132, 62/119, 62/84, 62/122, 62/121, 62/120, 
62/118, 62/97, 62/132, 62/19, 62/133, 62/85 a 62/89, a 

 stavbu veřejného osvětlení, která se nachází nad povrchem a pod povrchem pozemkových parcel parcelní číslo 
62/69, 62/77, 62/76, 62/71, 62/131, 62/35, 62/89, 62/133, 62/94, 62/132, 62/101, 62/102, 62/103, 62/104, 
62/105, 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111 a 62/112; 

 (pozn.: tyto stavby jsou vyznačeny v Zaměření skutečného provedení zpevněných ploch a inženýrských sítí ke stavbě 
„KAŠPERSKÉ HORY – LOKALITA NOVÁ ULICE – II. ETAPA“ ze dne 02.05.2022 a v Geodetickém zaměření skutečného 
provedení-teplovod, potvrzeném dne 17.06.2022, viz příloha) 
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a dále R. Kreuziger, jako osoba povinná a jako výlučný vlastník p.p.č. 62/35, 62/112, 62/122, 62/123, 62/19, 62/84, 
62/134, 62/135, 62/89, 62/90, 62/91, 62/92, 62/93, 62/94, 62/95, 62/96, 62/132, 62/133, 62/100, 62/101, 62/102, 
62/103, 62/104, 62/105, 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/129, 62/76, 62/131 a 62/69,  vše 
v k.ú. Kašperské Hory,  bezúplatně zřizuje touto smlouvou na zatížených pozemcích, ve prospěch oprávněného - 
města Kašperské Hory, věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, a to v rozsahu graficky vyznačeném 
v geometrických plánech č. 1149-200/2022 a 1150-200/2022, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen 
"služebnost inženýrské sítě"), a to jako věcné právo, které svědčí oprávněnému a zavazuje každého vlastníka 
zatížených pozemků. 
 

Kompletní návrh smlouvy schválený právním zástupcem města byl samostatným podkladem materiálů pro jednání 
zastupitelstva. 
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Romanem 

Kreuzigerem, IČ: 74453726, a městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, týkající se nemovitostí 
v k.ú. Kašperské Hory v Nové ulici, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

PRO: 8 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 2 (Chlada, Svoboda) 
NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
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7. OS Hrad Kašperk – veřejnoprávní smlouva na dotaci na VIII. etapu restaurování oltáře v kostele sv. Markéty 
v Kašperských Horách 

 

Veřejnoprávní smlouva na provedení VIII. etapy restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských 
Horách je standardní smlouvou, kterou v rámci celé akce obnovy movité kulturní památky - oltáře v kostele sv. 
Markéty na náměstí v Kašperských Horách, zastupitelstvo  schvaluje v jednotlivých etapách. Poslední, na VII. etapu, 
ve výši 200.000,00 Kč schválilo zastupitelstvo dne 16.12.2021. Tentokrát se jedná o částku 400.000,00 Kč. 
 

Změna oproti minulému znění je v částce a datech. 
Kompletní návrh smlouvy ověřený  právním zástupcem města byl samostatným podkladem materiálů pro jednání 
zastupitelstva. 
 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Regenerace 
městských památkových zón na rok 2022 pro městkou památkovou zónu Kašperské Hory“, mezi městem Kašperské 
Hory, IČ: 00255645, a Římskokatolickou farností Kašperské Hory, IČ: 66342252, na poskytnutí dotace 400.000,00 Kč 
na provedení VIII. etapy obnovy hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách, a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.  
 

PRO: 10 
PROTI:  0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

8.  Ostatní, různé 

 

 

a) Informace Odboru dozoru a kontroly MV ČR o právní závadnosti návrhu Obecně závazné vyhlášky města 
Kašperské Hory o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti 

 

Ohledně diskutovaného návrhu Obecně závazné vyhlášky (OZV) o stanovení místního koeficientu daně 
z nemovitosti, kdy o způsobu jeho realizace tak, jak bylo obcím zasláno prostřednictvím Generálního finančního 
ředitelství Finanční správy ČR, se dohadují ministerstvo financí s ministerstvem vnitra a v podstatě neexistuje 
jednotný právní výklad zajišťující soulad mezi zákonem a pokyny GŘ Finanční správy, obdrželo město stanovisko 
k vypracovanému a k posouzení zaslanému návrhu OZV.  Ta předpokládala ponechání stávajícího koeficientu pro 
trvale žijící obyvatele a navrhovala zavést zvýšený koeficient pro rekreační objekty (apartmánové bydlení)… 

Stanovisko Ministerstva vnitra se opírá především o zákon a primárně je s ním tedy v nesouladu pokyn GŘ Finanční 
správy ČR, který nepřesně instruuje obce o možnostech stanovení vlastního koeficientu. Nejdůležitějším 
problémem je, že neumožňuje stanovit zvýšený koeficient pro vybrané stavby a jednotky, byť jsou jednoznačně 
a přesně identifikované, označené a uvedené, ale pouze pro celé území, bez ohledu na místní podmínky….  
 

Tedy pokud by město Kašperské Hory chtělo stanovit místní koeficient daně z nemovitosti vyšší, muselo by pro celé 
území – ucelené územní části; trvale žijící obyvatelé, jichž se v tomto směru plánovaná OZV neměla dotknout, by 
následně mohli obdržet kompenzaci za zvýšenou daň prostřednictvím zcela jiného titulu, jako tomu je například 
u již projednané a schválené finanční podpory sociální stabilizace trvale žijících obyvatel města (v souvislosti se 
zvýšením místních poplatků a ve vztahu využívání služeb trvale žijícími a „víkendovými – dovolenkovými“ obyvateli 
města, přičemž objektů, které jsou takto využívány, je v současné době více, než objektů užívaných k trvalému 
bydlení.) 
 

Celé znění právního posouzení zákonnosti návrhu OZV bylo přiloženo v podkladech pro jednání zastupitelstva. 
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Návrh usnesení  
Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR k návrhu Obecně 
závazné vyhlášky města Kašperské Hory o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti, které uvádí: „…že po 
přezkoumání vlastní povahy městem vymezené „části města“, pro kterou na základě § 12 zákona o dani z nemovitých 
věcí stanovuje místní koeficient, Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že vymezené části území města nelze 
považovat za „části obce (města)“ ve smyslu uvedené interpretace tohoto pojmu, a předmětné vymezení je tudíž 
provedeno v rozporu se zákonem.“  
 

PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

b) požadavek na pomoc při zajištění výuky českého jazyka pro dospělé zájemce z Ukrajiny a dopravy školních dětí do 
Kašperských Hor z a do hotelu Šumava 

 

Dne 08.09.2022  byla městu doručena žádost s 19 podpisy  obyvatel Ukrajiny, t. č. ubytovaných v Hotelu Šumava: 
 

 
 

Žádost přinesly na radnici dvě ženy, zájemkyně o výuku českého jazyka.  
Dopis byl předán s dalšími informacemi nové sociální pracovnici města, která se nyní této problematice plně věnuje. 
Zastupitelé  v diskusi vyslechli informace ředitele ZŠ Kašperské Hory ohledně  ukrajinských žáků, informace sociální 
pracovnice  města o kontaktování a práci s ukrajinskými dětmi a dosud zjištěné informace ohledně dopravy;, 
koordinátorka vzdělávacích aktivit pořádaných dobrovolníky pro ukrajinské  uprchlíky detailně popsala  náročnost 
tohoto úkolu, jehož se  zhostili… V závěru  diskuse byly probírány možnosti zajištění pravidelné dopravy (autobusové) 
dětí do a ze školy. Z diskuse vyplynulo, že  sociální pracovnice města, bude nadále v kontaktu jak s dobrovolníky, tak  
s uprchlíky, vedením hotelu, školou, ad. a pokusí se zjistit reálné možnosti dopravy školních dětí  a výuky českého 
jazyka u dospělých zájemců. Ve spolupráci s vedením města pak navrhne vhodná řešení, opatření, postup. 
Zastupitelé budou informováni. 
 

Diskuse se v tomto bodě účastnili: Mgr. R. Nový, Mgr. Z. Svoboda, E. Haisová, M. Vrbová, V. Dražková, J. Chlada, 
B.  Bernardová, Ing. Naušová. 
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Návrh usnesení  
Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podané žádosti o podporu města při zajištění výuky českého 
jazyka dospělých zájemců z Ukrajiny, o pomoc při zajištění dopravy ukrajinských dětí z hotelu Šumava do MŠ a ZŠ  
v Kašperských Horách (a zpět) a  informace o postupu města v této záležitosti.  
 

PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Chlada, Kalčíková, Mäntl M., Naušová,  Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Svoboda) 
NEPŘÍTOMNO: 5 (Geryková, Jirman, Koubek, Mäntl R., Voldřich) 
Návrh BYL přijat. 
c) informace o zahájení topné sezóny 

 

Topná sezóna byla zahájena 15.09.2022, informace byla vyhlášena rozhlasem, zveřejněna na webových 
a facebookových stránkách města, rozeslána INFO SMS systémem. 
 

9. Diskuse 

 

V závěrečné diskusi se J. Ešner dotazoval  na celkové náklady na městské slavnosti, ale protože vedoucí MěKIS nebyla 
na jednání (účast na ITEP), požádala jej vedoucí finančního odboru, aby  zavolal v následujících dnech, kdy mu bude 
moci odpovědět.  
 

Dosavadní dlouholetá členka zastupitelstva města Ing. Hana Naušová, která v letošních komunálních volbách 
nekandiduje, poděkovala všem kolegům za spolupráci, popřála hodně zdaru v osobním a profesním životě 
a rozloučila se z pozice zastupitelky a členky rady města.  
 

10. Závěr 

 

Starostka města poděkovala všem zastupitelům i členům komisí za spolupráci v tomto funkčním období, s malým 
upomínkovým dárkem popřála všem hodně zdraví, kandidátům  štěstí  ve volbách a pracovní elán, a  klidné nervy 
v následujících dnech. Poté ukončila poslední jednání zastupitelstva v tomto funkčním období.  
 

Pozn. k letošním komunálním volbám: Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 23. a 24. září.  
Podle § 91 zákona o obcích svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta (případně 
místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování (podání návrhu na neplatnost lze do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.) 
K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování 
již marně uplynula. Předpokladem je, že ustavující jednání nově zvolených zastupitelů by se mohlo konat do 20. října 
2022. 
 

Konec jednání v 18:14 hod. 
Ověřeno dne: 21.09.2022 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Havel        Michaela Kalčíková 

ověřovatel        ověřovatel 
 

 

 

 

Bohuslava Bernardová v. r.       Ing. Miroslav Mäntl v. r. 
starostka           místostarosta 

 


