Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 18 dne 22. 6. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. J. Slonková, Bc. M. J. Vrba
Omluveni:
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin
Jednání rady města probíhalo tak, že od 13.30 hodin zasedala rada města, od 16.00 hodin rada rozšířená
o zastupitele města a po ukončení jednání rozšířené rady bylo dokončeno jednání rady města bez
zastupitelů. Prezenční listina přítomných zastupitelů je rovněž součástí zápisu z jednání RM.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 6/2020
6. Majetková agenda
a) souhlas s napojením p. p. č. 930/39 v k. ú. Kašperské Hory k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
b) souhlas s uložením plánovaného uzemnění – hromosvod budovy fary č.p.14 v Kašperských Horách
c) vyjádření k novostavbě RD na p. p. č. 2022/17 v Kašperských Horách
d) souhlas se stavebním záměrem stavby RD na p.p.č. 1292/8 v Kašperských Horách
e) souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce „Hrad Kašperk,
návštěvnické WC na prvním nádvoří“
f) žádost o stanovisko – přístavba autoopravny, Kašperské Hory
7. Statek Kašperské Hory s. r. o. – schválení roční účetní závěrky za rok 2019, použití hospodářského
výsledku
8. Organizace provozu Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o.
9. Ostatní, diskuse
a) Zvony pro Šumavu – veřejná sbírka
b) žádost o výpůjčku částí pozemků pro kulturně vzdělávací akci
c) kácení v k. ú. Lídlovy Dvory
d) hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. za období 01-05/2020
e) Hrad Kašperk – smlouva na letní představení se spolkem Kašpar- Divadlo v Celetné, Praha
f) Hrad Kašperk – smlouva o spolupráci s rezidencí Vogelsang
g) Kronika města Kašperské Hory 2019
h) zpracování SEA – vyhodnocení koncepce ÚP Kašperské Hory na udržitelný vývoj území
i) zvláštní užívání místní komunikace – prodloužení termínu
10. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 22. 6. 2020;
 usnesením č.17 - roční účetní závěrku společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o. za rok 2019, a to bez
výhrad;
 usnesením č. 18 - převod hospodářského výsledku společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o. za rok
2019 ve výši 504.643,59 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let;
 usnesením č. 24 - odstranění 1 ks dřeviny – vrby jívy, s obvodem kmene 98 cm, rostoucí na st.p.č.
3 v k.ú. Lídlovy Dvory, a to bezodkladně. Provedené kácení bude podle § 8 odst. 4 zákona 114/1992
o ochraně přírody a krajiny oznámeno orgánu ochrany přírody do 15 dnů po jeho provedení;
 usnesením č. 26 - Smlouvu o uvedení pořadu mezi divadlem v Celetné – spolek Kašpar, IČO: 549592
a městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, na provedení divadelních představení Macbeth na hradě
Kašperk ve dnech 3.-6. srpna 2020 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
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usnesením č. 27 - smlouvu o spolupráci mezi VELESLAVÍNOVOU společností s r.o., IČ: 008 70 854 se
sídlem Kašperské Hory, Podlesí č.p. 1, PSČ: 341 92 (rezidence Vogelsang), IČ: 008 70 854, a městem
Kašperské Hory, IČ: 00255645, na spolupráci při rozvoji turistického ruchu a propagaci hradu
Kašperk a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;

Rada města schválila a jmenovala:
 usnesením č. 20 - provedení předávací inventury společnosti Technické služby Města Kašperské Hory
s. r. o. ke dni 30. 6. 2020 a současně jmenuje komisi pro provedení inventur ve složení: Bohuslava
Bernardová, Ing. Ondřej Koubek, Václav Vintr, Tomáš Kožuch, Bc. M. J. Vrba, Ing. Roman Bečvář;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 19 - možnosti dalšího provozu a fungování Technických služeb Města Kašperské Hory
s. r. o., předložené ve čtyřech variantách, k nimž se vyjádřil právní zástupce města a daňový
poradce a auditor;
 usnesením č. 21 - informace Šumavského kulturního spolku, z. s., o realizovaných krocích v rámci
projektu „Zvony pro Šumavu“;
 usnesením č. 25 - zprávu o hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. za období
01-05/2020;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to
včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 6 - s napojením k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, umístěním a realizací nově
budované vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkové parcele č. 930/39 v k.ú. Kašperské Hory,
v ulici Karlova v Kašperských Horách. Po realizaci bude uzavřena smlouva o služebnosti sítí;
 usnesením č. 7 - s realizací hromosvodné soustavy budovy fary č.p.14, st.p.č. 66 v k.ú. Kašperské
Hory, a s umístěním jejího uzemnění do p.p.č.2150/1 v k.ú. Kašperské Hory (náměstí), dle
předložené dokumentace;
 usnesením č. 8 - z hlediska vlastníka sousedních pozemků, s umístěním a s realizací navrženého
stavebního záměru novostavby rodinného domu Kašperské Hory, parc. č. 2022/17, v k.ú. Kašperské
Hory, dle předložené dokumentace pro vydání společného povolení;
 usnesením č. 9 - s napojením rodinného domu Kašperské Hory, parc. č. 2022/17, v k.ú. Kašperské
Hory na technickou infrastrukturu (tzn. na stávající vodovodní a kanalizační řady, a dále na
teplovodní řad), umístěnou v obslužné komunikaci K Pranýři, p. p. č. 2247/2 v k.ú. Kašperské Hory,
dle předložené projektové dokumentace pro vydání společného povolení;
 usnesením č. 10 - s napojením navrhovaného sjezdu od rodinného domu Kašperské Hory, parc.
č. 2022/17, v k.ú. Kašperské Hory na obslužnou komunikaci K Pranýři, p. p. č. 2247/2 v k.ú.
Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace pro vydání společného povolení;
 usnesením č. 11 - z hlediska vlastníka sousedních pozemků, s umístěním a s realizací navrženého
stavebního záměru, kterým je novostavba rodinného domu v Kašperských Horách na parc.
č. 1292/8, v k.ú. Kašperské Hory, dle předložené dokumentace pro ohlášení stavby;
 usnesením č. 12 - s napojením novostavby rodinného domu v Kašperských Horách, parc. č. 1292/8,
v k.ú. Kašperské Hory na technickou infrastrukturu (tzn. na stávající vodovodní a kanalizační řady),
dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení stavby;
 usnesením č. 13 - s umístěním a realizací nové přípojkové skříně ČEZ Distribuce a.s.
a elektroměrového rozvaděče k rodinnému domu na parc. č. 1292/8, v k.ú. Kašperské Hory, dle
předložené projektové dokumentace pro ohlášení stavby, a to na hranici pozemků p.p.č. 1292/1
a 1282/4 v k.ú. Kašperské Hory, které jsou v majetku Města Kašperské Hory
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usnesením č. 14 - s připojením RD na parc. č. 1292/8, v k.ú. Kašperské Hory, k místní komunikaci p.
č. 1282/4 dle předložené projektové dokumentace;
usnesením č. 15 - s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce „Hrad
Kašperk, návštěvnické WC na prvním nádvoří“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města
jeho podpisem;
usnesením č. 16 - s umístěním a s realizací stavby „Přístavba autoopravny, Kašperské Hory“ na na
parc. č. 1307/10 a 1306/12 v k.ú. Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace pro
společné povolení, zpracované Ing. Pavlem Vinickým, Volšovy, v červnu 2020;
usnesením č. 22 - s umístěním jedné pokladničky pro povolenou veřejnou sbírku, za účelem získání
prostředků na realizaci projektu „Zvony pro Šumavu“, v prostorách MěKIS Kašperské Hory;
usnesením č. 23 - s výpůjčkou části p. p. č. 1723/1 a části p.p.č. 2148/1 – obojí v k. ú. Kašperské
Hory, ve dnech 11. a 12. července 2020, za účelem uspořádání kulturně vzdělávacího programu
Industriální dědictví na Zlatém potoce, podpořeného Plzeňským krajem v rámci programu Industry
Open;
usnesením č. 29 - s uzavřením smlouvy o zpracování SEA – vyhodnocení koncepce ÚP Kašperské
Hory na udržitelný vývoj území v rámci platné legislativy a ve struktuře dle platných předpisů, se
společností M-envi s.r.o., zast. Ing. Alexandrem Mertlem, IČ: 282 97 873 za nabídnutou cenu
58.000,- Kč bez DPH (tj. 70.180,- Kč vč. DPH);
usnesením č. 31 - se zvláštním užíváním části místní komunikace (chodníku) v Kašperských Horách
na pozemkové parcele číslo 2150/9 (ulice Bohdana Týbla) a na pozemkové parcele číslo 2150/10
(Besední ulice) o celkové velikosti 53 m2 v katastrálním území Kašperské Hory k účelu umístění
lešení kolem domu č. p. 18 v Kašperských Horách, a to společnosti Rynostav s.r.o., Pod Kalichem
385, 342 01 Sušice, v termínu od 30. 5. 2020 do 31. 8. 2020;

Rada města vzala na vědomí a souhlasila:
 usnesením č. 4 – RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise dne 18. 6. 2020 a souhlasila
s přidělením bytu A 23 v DPS podle návrhu bytové komise;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 5 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se mění
kapitola příjmů o 7.417.176,-Kč (500.0000,- Kč dotace PK na opravu opěrné zdi u školy, 6.530.065,Kč náhrada újmy za omezení hospodaření na lesních pozemcích, 387.111,- Kč dotace na intenzifikaci
ČOV), ostatní kapitoly rozpočtu se nemění;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 30 - usnesení ze dne 13. 5. 2020: „Rada města schvaluje změnu organizační struktury
MěÚ Kašperské Hory, spočívající ve vytvoření Odboru správy majetku, s platností od 1. 7. 2020.“
s tím, že zůstává v platnosti stávající organizační struktura MěÚ Kašperské Hory;
Rada města odložila:
 usnesením č. 28 – projednání obsahu kroniky města Kašperské Hory za rok 2019 na příští jednání
rady města.
Jednání rady města bylo ukončeno v 19.30 hod.
V Kašperských Horách 22. 6. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 30. 6. 2020

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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