
ocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 11 v roce 2022  

které se konalo 25.05.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: omluven 

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

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Petr Málek, Ing. Petra 

Heberleinová, Jiřina Müllerová, Ing. Marek Jan Vrba 

Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl  
 

Zahájení jednání: ve 14:00 h 

 

PROGRAM 

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

a) rozpočtové opatření č. 8/2022; 

5. Majetková agenda 

a) souhlas s výstavbou nových zemních kabelů NN - lokalita u vodárny; 
b) souhlas s realizací rekonstrukce objektu „Rezidence Sušická“ na pozemku č. st. 10, 

v k. ú. Kašperské Hory; 

c) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory – rekonstrukce požární zbrojnice; 
d) Přeložka propojovacího potrubí pramenišť Starý a Nový Ždánov – Neprovedená část stavby – 

rozpočet a návrh smlouvy o dílo; 
6. Pozemková agenda 

a) žádost o zábor části pozemků p.č. 931/10 a 931/12 v k. ú. Kašperské Hory; 
b) žádost o zábor části pozemku p.č. 2150/7 v k. ú. Kašperské Hory;  

c) pacht části nemovitosti p.č. 2150/1 v k. ú . Kašperské Hory; 

d) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.05.2022; 

e) směna nemovitostí/vzájemný prodej nemovitostí v k. ú. Opolenec; 

f) směna nemovitostí v k. ú. Kašperské Hory; 

g) prodej nemovitostí v k. ú. Žlíbek; 

7. MěKIS – přidělení příspěvků z dotačního titulu města Podpora vzdělávání, kultury, sportu, 
klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2022; 

8. Bytová agenda  
9. Hrad Kašperk 

a) úprava cen vstupného za základní prohlídkové okruhy; 
b) souhlas s pořízením nových projektorů; 
c) Smlouva o zajištění vystoupení na akci „Petr Hapka a jeho potměšilí hosté“;  

10. Ostatní  
a) EVK Kašperské Hory, s. r. o. – převedení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021; 
b) žádost o vyjádření podpory Centru pro seniory Clementas, s. r. o. Janovice; 

c) úprava parkoviště Antýgl; 
11. Závěr.  
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Rada města schválila: 
 usnesením č.  1 - navržený program jednání rady dne 25.05.2022; 

 usnesením č.  3 - rozpočtové opatření č. 8/2022, kterým se příjmová stránka rozpočtu 
navyšuje o 68.053,00 Kč (příjem dotace na výkon sociální práce od MPSV); 

 usnesením č.  7 - Smlouvu o dílo mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a společností EVK Kašperské Hory, s. r. o., IČ: 05230624 na zhotovení stavební akce 
„Přeložka propojovacího potrubí pramenišť Nový a Starý Žďánov – Neprovedená část 
stavby“ dle projektové dokumentace zpracované firmou VAK projekt s.r.o. v červenci 
2019, za celkovou cenu 2.372.534,19 Kč, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č.  12 -  záměr směny p. p. č. 468 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 360 m2, 

v k. ú Opolenec, ve vlastnictví fyzické osoby  za část pozemku p.č. 327/2 – ostat. plocha, 

ostat. komunikace o výměře cca 287 m2, v k. ú. Opolenec, ve vlastnictví města. Účastníci 
směny zaplatí rovným dílem (1/2) veškeré náklady se směnou spojené;  

 usnesením č.  13 - záměr směny části nemovitosti p.p.č. 732 - trvalý travní porost o výměře 

cca 2600 m2 ve vlastnictví města za p.p.č. 782/2 – orná půda o výměře 8970 m2 ve vlastnictví 
fyzických osob, vše v k. ú. Kašperské Hory. Žadatelé o směnu zaplatí veškeré náklady se 
směnou spojené; 

 usnesením č.  15 -  přidělení finančních příspěvků z  titulu města Podpora vzdělávání, 
kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2022: 

 

Žadatel Název akce  RM 

Junák - český skaut Skautský tábor - nádobí 5 475,00 Kč          

Junák - český skaut Středoevropské jamboree 12 400,00 Kč        

Kašperskohorský pivovar Divadelní léto v pivovaru 35 000,00 Kč        

Duha Králováci Činnost spolku 20 000,00 Kč        

Oblastní charita Sušice
Jonáš - volnočasový klub pro děti 
v Kašperských Horách 35 000,00 Kč        

Gabreta Nova, z.s. Pojď ven! - Komm raus! 27 125,00 Kč        

mezisoučet

Vladimír Bureš Koncert cimbálové muziky 20 000,00 Kč        

Šumavský kulturní spolek Koncert - Klimentová - červenec 15 000,00 Kč        

Šumavský kulturní spolek Varhanní koncert - Adam Viktora 3 000,00 Kč          

Šumavský kulturní spolek Koncert - Klimentová - srpen 7 000,00 Kč          

TJ Kašperské Hory, z.s. TS Power - Kulturní akce 20 000,00 Kč        

mezisoučet
Celkem 200 000,00 Kč     

TJ Kašperské Hory, z.s. Podpora sportu mládeže          25 000,00 Kč 
TJ Kašperské Hory, z.s. Podpora činnosti TS Power          20 000,00 Kč 
TAJV, z.s. Sportovní den mládeže s TAJV          10 000,00 Kč 

a 

TJ Kašperské Hory, z.s. Sport pro dospělé          10 000,00 Kč 
TJ Kašperské Hory, z.s. Šumavský kufr          35 000,00 Kč 

mezisoučet
Celkem 100 000,00 Kč     

Aktivity dětí a mládeže do 18 let

Ostatní aktivity

DOTACE 2022 - 1. kolo

KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ, SPOLKY
Aktivity dětí a mládeže do 18 let

Ostatní aktivity

SPORT
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 usnesením č.  22 - prodloužení nájemní smlouvy k městskému , 
Kašperské Hory čp. 402, a to na měsíce květen a červen 2022;  

 usnesením č.  26 - Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení „Petr Hapka a jeho potměšilí 
hosté“ 25.06.2022 na hradě Kašperk, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Full 

Moon Agency, s. r. o. Praha, IČ: 24712213, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č.  28 - rada města vykonávající působnost valné hromady Společnosti dle 

§ 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, schválila převedení 
hospodářského výsledku společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za rok 2021 – zisku ve 

výši 1.352.408,47 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk z minulých let; 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č.  2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č.  11 - zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.05.2022; 

 usnesením č.  16 - obsah dopisu administrátora Římskokatolické farnosti v Kašperských 
Horách ze dne 25.05.2022 o informování a spolupráci při pořádání kulturních 
a společenských akcí v sakrálních stavbách na území města v majetku a správě 
Římskokatolické farnosti;  

 usnesením č.  23 - přechod nájmu bytu v čp. 385 v Kašperských Horách na dědice 
původního nájemníka, na dobu 2 let; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č.  4 - s výstavbou nových zemních kabelů nízkého napětí a souvisejícího 

technologického zařízení (přípojkové a rozpojovací skříně), pro připojení plánované nové 
výstavby RD v Kašperských Horách v lokalitě u vodárny na pozemcích města 
p.p.č. 694/66, 694/78, 694/79, 709/17, 709/23, 709/24, 930/43, 2143/1 a 2143/8 vše 
v k. ú. Kašperské Hory, za podmínek uvedených v žádosti firmy JMOPTIK s.r.o., Vackova 

1345, 271 01 Nové Strašecí; 
 usnesením č.  5 -  s realizací rekonstrukce objektu na pozemku č. st. 10 v k.ú. Kašperské 

Hory – „Rezidence Sušická“, na základě žádosti TPB Development, s. r. o., Druztová, 
IČ: 08357111; 

 usnesením č.  6 -  s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Kašperské Hory – Rekonstrukce požární zbrojnice“, který se týká zvýšení ceny díla 
o 52.013,00 Kč bez DPH na základně konečného započítání více a méněprací, a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č.  8 - se záborem částí p. p. č. 931/10 a 931/12, to vše v k.ú. Kašperské Hory 
o výměře 16 m2 (2 x 8 m), z důvodu umístění lešení pro opravu střechy na domě s č.p. 396, 
v Kašperských Horách od 06.06.2022 do 31.07.2022 pro 341 92 
Kašperské Hory. Žadatel uhradí poplatek dle platné OZV; 

 usnesením č.  9 - se záborem části p.p.č. 2150/7 v k.ú. Kašperské Hory o výměře 17 m2, 

z důvodu provádění stavebních prací na domě s č.p. 319, v Kašperských Horách od 
02.05.2022 do 30.06.2022 pro Stavby Vichr s.r.o., Dlouhá Ves 151, 342 01 Sušice. Žadatel 
uhradí poplatek dle platné OZV; 

 usnesením č.  10 - s propachtováním části p.p.č. 2150/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 10 m2, v k.ú. Kašperské Hory. Podmínky pachtu: pachtovné 
1.000,00 Kč/měsíc, na dobu určitou od 01.05.2022 do 31.10.2022, pro účely umístění 
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občerstvení pro návštěvníky města, pro  IČO: 61148709, Besední 
386, 341 92 Kašperské Hory; 

 usnesením č.  19 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, 
kteří o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí; 

 usnesením č.  21 - se zapsáním nových žádostí o přidělení bytů v DPS v Kašperských 
Horách do seznamu uchazečů;  

 usnesením č.  24 - se změnou výše vstupného na hrad Kašperk  za základní komentované 
prohlídky s průvodcem, a to s platností od 01.06.2022: 
 

druh vstupného nová cena od 01.06.2022 

základní vstupné  145,00 Kč 

snížené vstupné   120,00 Kč  
děti do 6 let  40,00 Kč 

rodinné vstupné  400,00 Kč 

 

 

 usnesením č.  25 - s pořízením 4 ks nových miniprojektorů a náhradních součástek do 
stávajících projektorů (lamp) pro potřeby provozu OS Hrad Kašperk (prohlídky s projekcí 
ad.), v ceně do 75.000,00 Kč včetně DPH; 

 usnesením č.  29 - se zasláním souhlasného vyjádření na podporu Centra pro seniory 
Clementas Janovice, s.r.o., k zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb Plzeňského 
kraje a rozšíření služeb pro seniory s chronickým onemocněním; 

 usnesením č.  30 - s realizací úprav parkoviště Angýgl dle předložené projektové 
dokumentace zpracované firmou EGF, spol. s r. o. Sušice. Investorem úprav je Obec Srní, 
341 92 Kašperské Hory, kdy investice je plněním závazku ve výši 100.000,00 Kč 
uvedeného ve smlouvě o propachtování předmětného p.p.č. 1368 – ostatní plocha, 
ostatní dopravní plocha o výměře 1855 m2, v k. ú. Vchynice-Tetov I., které schválila rada 
města 5. ledna 2022; 

 

 

Rada města neschválila: 
 usnesením č.  14 - záměr prodeje pozemkových parcel č. 460, 467, 459, 462 a 465, to vše 

v k.ú. Žlíbek; 
 

 

Rada města uložila: 
 usnesením č.  17 - žadatelům o finanční příspěvek z I. kola dotačního programu města 

Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti, aby 

k žádostem na akce, které se mají uskutečnit v sakrálních stavbách na území města 
v majetku a správě Římskokatolické farnosti, byl doložen písemný souhlas farnosti 
s uspořádáním akce, a to nejpozději 5 pracovních dní před  termínem akce;  
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Rada města doporučila: 
 usnesením č.  18 - zastupitelstvu města projednat a schválit aktualizaci pravidel dotačního 

programu města Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové 
činnosti v roce 2022 tak, že součástí žádostí o dotaci na akce bude písemný souhlas vlastníka 
nemovitosti, v/na níž se akce má uskutečnit. Pokud žadatel o dotaci tento souhlas nedoloží, 
nebude dotace na příslušnou akci moci být posuzována. Aktualizace dotačního programu by 
měla být účinná pro žádosti posuzované ve II. kole dotačního programu v letošním roce 
a dále; 

 

Rada města nesouhlasila: 
 usnesením č.  20 - se zapsáním nové žádosti o přidělení městského bytu v Kašperských 

Horách do seznamu uchazečů o byt; 

 

 

Rada města revokovala: 
 usnesením č.  27 - usnesení č. 17 ze dne 11.05.2022: „Rada města vykonávající působnost 

valné hromady Společnosti dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích, schvaluje převedení hospodářského výsledku společnosti EVK Kašperské Hory 
s. r. o. za rok 2021 – zisku ve výši 352.408,47 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk z minulých 
let a částku 1.000.000,00 Kč do Fondu oprav a rozvoje CZT“.  

  

Konec jednání v 17:45 hodin. 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka          Radek Vrhel, člen rady města 

 

 

Ověřeno dne: 31.05.2022 

 


