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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 18 dne 10. 4. 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. Jana Slonková, Ing. A. Staňková 
Omluveni:----- 
                                                                                                        Jednání bylo zahájeno v 15.30 hodin.  

 
 
 

PROGRAM 
1. zahájení 
2. schválení programu jednání  
3. kontrola usnesení 
4. dotace na výkon sociální práce 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – požární řád města 
6. řešení opěrné zdi a fasády/ přestavba bývalé tělocvičny 
7. závěr 

 
 
 
 

Rada města schválila 

 usnesením č. 1 -  navržený program jednání dne 10. 4. 2019; 

 usnesením č. 5 - provedení fasády v budově bývalé tělocvičny podle navržené varianty – 

změnového listu – ze dne 10. 4. 2019  v provedení varianty částečná oprava se silikonovým 

nátěrem; 

 
 
Rada města souhlasila 

 usnesením č. 7 - s vynětím  provedení příjezdové komunikace k odkyselovací stanici 

z předmětu díla dle smlouvy   o dílo „Obnova pramenišť a přeložka propojovacího potrubí 

Starý a Nový Ždánov“ ze dne 26. 4. 2018 mezi městem Kašperské Hory, IČ. 00255645 

a zhotovitelem SMP CZ a. s., IČ: 271 95147; 

 usnesením č. 8 - s uzavřením Smlouvy o dílo na provedení příjezdové komunikace 

k odkyselovací stanici na Starém Ždánově dle předložené cenové nabídky mezi městem 

Kašperské Hory, IČ: 00255645  a firmou Vladimír Babor, Pod Svatoborem 275, 342 01 

Sušice, IČ 03884546; 

 
 
Rada města neschválila 

 usnesením č. 6 - změnu provedení opěrné zdi u budovy bývalé tělocvičny ve variantě 

vyztužení dle návrhu Ing. Lejska a trvá na provedení podle původního projektu; 
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Rada města vzala na vědomí 

 usnesením č. 2 -  zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 

 
 
 
Rada města doporučila 

 usnesením č. 3 -  zastupitelstvu města schválit přijetí dotace ze státního rozpočtu (MPSV) 

na výkon sociální práce ve výši 30 456,00 Kč na rok 2019;  

 usnesením č. 4 - zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 kterou 

se vydává Požární řád města. 

Jednání rady města bylo ukončeno v 16,45 hod. 
 
 
 
 

……………………………………………                                            …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
v. r.         v. r.  
ověřeno dne: 10. 4. 2019 


