Usnesení z 9. jednání Rady města Kašperské Hory dne 6. 2. 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. Andrea Staňková, Ing. Roman Bečvář, Ing. Jana Slonková
Omluveni: -------Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Majetková agenda
 Rekonstrukce ul. Besední – Ing. Slonková, Ing. Bečvář
 Rekonstrukce infrastruktury Kašperské Hory, západní část - Zpracování projektové
dokumentace
5. Kašperskohorské městské lesy s. r. o. – Ing. Mäntl
 Výsledek hospodaření společnosti za rok 2018 (lesy, pila)
6. Pozemková agenda
 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
7. Finanční agenda
 Smlouva na služby pro org. jednotku Hrad Kašperk
 Stanovení výše stravného při pracovních cestách pro rok 2019
8. Ostatní, různé
 Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje
 Žádost obyvatel – cesta Žlíbek
9. Závěr.
Rada města schválila
 usnesením č. 1 - program jednání dne 6. 2. 2019;


usnesením č. 8 - Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Kašperské Hory a společností fm pro
s.r.o. Všenory, IČ: 05103550, k provedení analýzy procesů a hospodaření, s návrhy na zavedení
opatření ke zlepšení těchto činností v organizační složce města – Hrad Kašperk a pověřila starostku
města podpisem smlouvy.

Rada města vzala na vědomí
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;


usnesením č. 3 - informace o akci „Rekonstrukce infrastruktury Kašperské Hory, západní část Zpracování projektové dokumentace“;



usnesením č. 5 - zprávu jednatele společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. o výsledcích
hospodaření za rok 2018;
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usnesením č. 10 - žádost obyvatel osady Žlíbek o opravu příjezdové cesty (od rozcestí na hrad
Kašperk na Nový Dvůr přes Habeš s odbočkou na Kruhajzl) a zároveň ukládá vedoucí odboru správy
majetku a investic města a jednateli technických služeb, aby situaci prověřili, posoudili, zpracovali
návrh na řešení a odhad rozpočtu (možnost dotace) a obojí předložili na jednání rady města.

Rada města souhlasila
 usnesením č. 6 - s ukončením Smlouvy o nájmu věcí ze dne 31. 3. 2003, uzavřené mezi městem
Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Kašperskohorskými městskými lesy s. r. o., IČ: 25225138, (provoz
pily čp. 156) ke dni 30. 4. 2019.
Rada města doporučila
 usnesením č. 7 - zastupitelstvu města projednat návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035.
Rada města stanovila
 usnesením č. 9 - v souvislosti s vyhláškou č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad, v platném znění, sazby stravného pro rok 2019
následovně:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce
ve výši:
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Rada města rozhodla
 usnesením č. 4 - že v rámci stavební akce „Přestavba bývalé tělocvičny na třídy ZŠ a MŠ“ v 1. NP
budovy nebude provedena vestavba dalšího WC a dále že nebudou provedeny sanační omítky
v žádné z navržených variant. Stavba bude pokračovat podle původního projektu.
Jednání rady města bylo ukončeno v 17,30 hod.
V Kašperských Horách 6. 2. 2019

……………………………………………
Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

…..........……………………………………….
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 12. 2. 2019
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