Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 25 dne 5. 6. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Mgr. Richard Nový
Omluveni: --Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Majetková agenda
a) Výběrové řízení ul. Besední
b) Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská – zajištění TDS a BOZP
c) Dohoda o předčasném užívání části stavby: „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní
tělocvičny a třídy MŠ a ZŠ“
5. Provoz MŠ Soběšice + KH
6. Žádost Správy NP Šumava – vybudování parkoviště na Čeňkově Pile
7. TRIO D – topení v Šumavské ulici
8. Znakon – žádost o vyjádření k uzavírkám komunikací komunikací Stachy, Zdíkovec, Zdíkov
9. Technické služby
a) inventarizace dokumentace bytového fondu města
b) náklady bytového hospodářství 2015-2018
10. Diskuse, závěr.

Rada města schválila
 usnesením č. 1 – navržený program jednání ř. ž. 2019;
 usnesením č. 4 - výběr nejvhodnější nabídky dle Oznámení o výběru dodavatele zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce týkající se akce „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka
Besední - Vimperská“, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem:
Společnost Kašperské Hory – Besední: SKT+SW (Vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s., IČ:
45357307; společník: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599), za nabídkovou cenu 44.949.901,74
Kč bez DPH;
 usnesením č. 6 - znění Dohody o předčasném užívání stavby „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy
původní tělocvičny na třídy MŠ a ZŠ“, z důvodu úpravy podmínek předčasného užívání výše
uvedené části stavby, s tím, že k podpisu dohody ze strany města dojde nejdříve v den kolaudace
stavby;

Rada města souhlasila
 usnesením č. 5 - s výběrem dodavatele na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP
při realizaci akce „Kašperské Hory, rekonstrukce ulice Besední a křižovatky Besední x Vimperská“,
na základě vyhodnocení poptávkového řízení, a to: Ing. Jan Čadek (GPL – Invest s. r. o.),
IČ: 26070766 za nabídnutou cenu 556.600,- Kč včetně DPH;
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Rada města souhlasila a uložila
 usnesením č. 8 - souhlasila podáním žádosti Správě NP Šumava Vimperk o vyhrazení prostoru na
parcelách č. 603/1, 513/1 – obě v k. ú. Svojše ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 2 písm. l) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a uložila referentce
pozemkové držby zpracování této žádosti;
Rada města nesouhlasila
 usnesením č. 10 - s možností průjezdu vozů o hmotnosti nad 6 tun přes kašperskohorské náměstí,
z důvodu stanovení objízdné trasy v rámci akce: “Modernizace silnic II/145 v průtahu obce
Stachy“;
Rada města uložila
 usnesením č. 11 - jednateli Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o. provedení
inventarizace právních vztahů a dokumentů týkajících se nájemních bytů v majetku města
a písemnou zprávu o provedené inventarizaci včetně jejích výsledků předložit radě města. Termín:
do 30. září 2019;


usnesením č. 12 - jednateli Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o., aby ve spolupráci
s vedoucí finančního odboru do 30. 9. 2019 zpracoval a předložil radě města kompletní přehled
veškerých nákladů na bytové hospodářství města za roky 2015-2018 včetně.;

Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 3 - ‚Rozhodnutí o výběru dodavatele‘ akce „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka
Besední - Vimperská“ na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostku
města jeho podpisem;
 usnesením č. 7 - podnět Správy NP Šumava k vybudování odstavné plochy na Čeňkově Pile;

Rada města požádala
 usnesením č. 9 - jednatele EVK Kašperské Hory s. r. o., aby ve spolupráci s investičním technikem
Ing. Slonkovou připravil do příštího jednání rady podklad pro rozhodnutí o realizaci vytápění
nových bytových domů v ul. Šumavská prostřednictvím CZT v Kašperských Horách (výtopna) dle
záměru stavebníka TRIO - D spol. s r.o., Plzeň, IČO 40522831 na základě již uzavřené dohody
o spolufinancování vybudování připojení k síti CZT.

Jednání rady města bylo ukončeno v 16,30 hod.
V Kašperských Horách 5. 6. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka

Ing. Miroslav Mäntl

Ověřeno dne: 10. 6. 2019

–2–

