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Zápis z 13. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory,  
které se konalo 17. prosince 2020 od 17.00 hodin v kině. 

 

Jednání ZM bylo zahájeno v 17,00  hodin. 
Přítomni:  
Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Jindřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková, Mgr. Jaroslav Havel, Jaroslav 
Chlada, Jiří Jirman,  Ing. Ondřej Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, 
Jan Voldřich, DiS. 
Omluveni: Michala Kalčíková, Radek Mäntl 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Jaroslava Králová, DiS. a ostatní dle prezenční 
listiny.  
zapisovatel: A. Staňková, H. Marková 

pořízení audiozáznamu: ANO 

 

 

1. Zahájení – starostka  
Zahájení 13. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová. Konstatovala, že je 
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
 

Starostka města upozorňuje, že vzhledem k trvajícím platným nařízením a opatřením Ministerstva zdravotnictví 
a Ministerstva vnitra, týkajících se pravidel pro uskutečnění jednání obecních zastupitelstev v době 
koronaviru, probíhá dnešní jednání zastupitelstva v souladu s platnými nařízeními ohledně ochrany zdraví; tedy 
s povinností mít ve vnitřním prostoru ochranu dýchacích cest (roušku).  

 Poznámka: Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností obce 
tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných prostředků). 

2. Schválení programu jednání zastupitelstva - starostka 

Pro 13. jednání zastupitelstva města byl navržen program: 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 
5. Finanční agenda  

a) střednědobý výhled rozpočtu města; 
b) rozpočtové provizorium na rok 2021; 
c) přijetí dotace na V. etapu restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty a schválení 

veřejnoprávní smlouvy na čerpání dotace. 
6. Pozemková agenda  

a) věcné břemeno  - ČEZ Distrubuce  v k. ú. Kašperské Hory; 
b) prodej pozemkové parcely v k. ú. Kavrlík; 
c) prodej stavební parcely v k. ú. Opolenec;  
d) záměr stavby rodinného dvojdomku na parcele č. 434 a na parcele č. 431/2 v k.ú. Tuškov. 

7. Vodné a stočné na rok 2021 

8. Ostatní  
a) přehled  investic a oprav, připravovaných projektů a záměrů  v období 2016-2020 (info pro 

zastupitele). 

9. Diskuse, závěr. 
 

 

Návrh na upravení programu: 
Ing. Bechyně požádal o vypuštění bodu 6d) jehož je předkladatelem. Bod byl stažen z programu 
a zastupitelé hlasovali o upraveném návrhu programu. 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 17. 12. 2020. 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 
5. Finanční agenda  

a) střednědobý výhled rozpočtu města; 
b) rozpočtové provizorium na rok 2021; 
c) přijetí dotace na V. etapu restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty a schválení 

veřejnoprávní smlouvy na čerpání dotace. 
6. Pozemková agenda  

a) věcné břemeno  - ČEZ Distrubuce  v k. ú. Kašperské Hory; 
b) prodej pozemkové parcely v k. ú. Kavrlík; 
c) prodej stavební parcely v k. ú. Opolenec. 

7. Vodné a stočné na rok 2021 

8. Ostatní  
a) přehled  investic a oprav, připravovaných projektů a záměrů  v období 2016-2020 (info pro 

zastupitele). 

9. Diskuse, závěr. 
 

 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, Vrhel, 
Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0          
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu - starostka 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 17. 9. 2020 byl ověřen dne 22. 9. 2020 
ověřovateli Ing. Ondřejem Koubkem a Jindřichem Ešnerem. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli 
navrženi zastupitelé Jan Voldřich, DiS. a Mgr. Jaroslav Havel. 
Jiný návrh: nebyl 
 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2020 
zastupitele Jana Voldřicha, Dis. a Mgr. Jaroslava Havla. 
 

PRO: 11 (Bernardová, Bechyně, Ešner,  Geryková, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, 
Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 2 (Havel, Voldřich)        
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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4. Kontrola usnesení - starostka 

Na posledním jednání zastupitelstva města dne 18. 11. 2020 nebylo přijato žádné ukládací usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení. 
 

bez připomínek 

 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda, 
Naušová, Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽELSE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

5. Finanční agenda – Ing. Jaroslava Králová, Dis. 
 

a) střednědobý výhled rozpočtu města 

STŘEDNĚDOBÝ  VÝHLED ROZPOČTU  ( v tis. Kč) - NÁVRH 

na rok 2022, 2023, 2024 

        

      r o k 

      2022 2023 2024 

A   Poč. stav peněžních prostředků k 1.1. 600 50 3 950 

P1 třída 1 daňové příjmy  -  ř.4010  výkazu  fin 2-12 29 000 30 000 30 500 

P2 třída 2 nedaňové příjmy  -  ř.4020   výkazu fin 2-12 20 000 23 000 23 000 

P3 třída 3 kapitálové příjmy  -  ř.4030   výkazu fin 2-12 500 500 500 

P4 třída 4 přijaté dotace  -  ř.4040   výkazu fin 2-12 0 0 0 

P   PŘÍJMY CELKEM  (konsolidované) 49 500 53 500 54 000 

V1 třída 5 běžné (neinvestiční)  výdaje   ř. 4210 fin 2-12 49 450 49 000 49 000 

V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje ř.4220 fin 2-12 0 0 0 

V3   splátky jistiny dlouhodobých úvěrů-pol. 8124 600 600 600 

V   VÝDAJE CELKEM  (konsolidované) 50 050 49 600 49 600 

D P - V Saldo příjmů a výdajů -550 3 900 4 400 

E A + D Konečný stav peněžních  prostředků 50 3 950 8 350 

      

Úvěr na výstavbu DPS bude doplacen 20. 12. 2025.    

Schváleno zastupitelstvem města dne:      

 

Podle zákona č. 250/2000 Sb. se finanční hospodaření územních samosprávných celků řídí jejich ročním rozpočtem 
a střednědobým výhledem rozpočtu.  
 

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 
2 až 5 let po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.  
 

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích 
a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Výhled je zpracován do roku 
2024.  
Rada města projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2021 na jednání dne 14. 12. 2020 a 
DOPORUČILA jeho schválení. 



4 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Kašperské Hory na období 2022-2024 sestavený na 
základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda, 
Naušová, Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

b) rozpočtové provizorium na rok 2021 

Rozpočtové provizorium na rok 2021 se řídí těmito pravidly: 
 hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 

organizačních složek a příspěvkové organizace, 
 hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky z akcí započatých 

v minulých letech, případně rozpočtové výdaje spojené s řešením výjimečných krizových a havarijních 
situací. 

Rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do 28. února 2021, 
přičemž vedoucí organizací městem založených nebo zřízených předloží návrhy rozpočtů těchto organizací 
nejpozději do 21. ledna 2021. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu ÚSC jeho schválením. 
Rozpočtové provizorium se schvaluje do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2021. 
 

Rada města projednala rozpočtové provizorium města do doby schválení rozpočtu města na rok 2021 na jednání 
dne 14. 12. 2020 a DOPORUČILA jeho schválení. 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na dobu do schválení rozpočtu města na rok 2021, které se 
řídí pravidly: 

- hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti hospodaření města, jeho 
organizačních složek a příspěvkové organizace; 

- hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky z akcí započatých 
v minulých letech, případně výdaje na odstranění havárií; 

- rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do 28. února 2021, 
přičemž vedoucí organizací městem založených, nebo zřízených, předloží návrhy rozpočtů těchto organizací 
nejpozději do 21. ledna 2021; 

- příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení.  
 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, Vrhel, 
Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.)          
Návrh BYL přijat. 
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c) přijetí dotace na V. etapu restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty a schválení veřejnoprávní smlouvy 
na čerpání dotace 

 

- město obdrželo dotaci Ministerstva kultury ve výši  394.000,- Kč na V. etapu opravu hlavního oltáře v kostele 

sv. Markéty v Kašperských Horách ; 
- ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Římskokatolickou farností, na čerpání výše uvedené dotace.  
Rada města projednala tento bod na jednání dne 14. 12. 2020 a DOPORUČILA jeho schválení. 
 

Přijetí dotace 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva 
kultury na V. etapu opravy hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách, ve výši 394.000,- Kč. 
 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner,  Geryková, Havel, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Svoboda, 
Naušová, Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0        
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

Schválení veřejnoprávní smlouvy 

Rada města projednala obsah veřejnoprávní smlouvy na jednání dne 14. 12. 2020 a DOPORUČILA její schválení. 
 

 

diskuse: 
J. Ešner – dotaz na pokračování prací a  zajištění/ kontrolu majetku, který se z kostela odváží na renovaci.  
B. Bernardová a Z. Svoboda – bude celkem šest etap, postupně se práce provádějí v závislosti na přidělených 
dotacích, ještě  budou restaurovány části oltáře pevně v kostele umístěné, kontrolu prováděných prací provádí  Mgr. 
Václav Kůs přímo v restaurátorské dílně, majetek  kontroluje církev. 
 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Regenerace 
městských památkových zón na rok 2020 pro městskou památkovou zónu Kašperské Hory, mezi městem Kašperské 
Hory, IČ:  00255645 a Římskokatolickou farností Kašperské Hory, IČ: 66342252, na provedení V. etapy obnovy 
hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách z prostředků dotace Ministerstva kultury, ve výši 
394.000,- Kč. 
 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, Vrhel, 
Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  0       
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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6. Pozemková agenda – předkladatel Ing. Šimáčková 

 

Předkladatelka v úvodu projednávání bodů v programu vysvětlila  náležitosti zveřejněného oznámení  o vzájemném 
prodeji pozemků – popsáno podrobněji v diskusi, bod programu č. 9. 
 

a) věcné břemeno  - ČEZ Distrubuce  v k. ú. Kašperské Hory 

Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci 
ev.č. PM/II – 155/2019 společností Elektromontáže Touš s.r.o., se sídlem Topolová 68, 330 23 Úherce, jednatelem 
Bedřichem Toušem, žádá o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č.IZ-12-0000538/VB/01“. 
Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel: č. 61/25 a č. 1341/2, to vše v katastrálním území Kašperské Hory, 
ve vlastnictví Města Kašperské Hory. S ČEZ Distribuce byla dne 11. 01. 2019 uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, č. IZ–12-0000538/VB1“. Rozsah věcného břemene je 
vymezen geometrickým plánem č. 1070-200971/2020, jednorázová náhrada činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 
 

 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
č. IZ- 2- 000538/VB/01“, mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly. Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel: č. 61/25 a č. 1341/2, to vše v katastrálním území 
Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Obsahem 
věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 1070-200971/2020, jednorázová 
náhrada činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši.  
 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner,  Geryková, Havel, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, 
Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0         
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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b) prodej pozemkové parcely v k. ú. Kavrlík  
Prodej nemovitostí. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 21/2 – zahrada o výměře 1397 m2 
a stavební parcely č. 5 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 144 m2, to vše v katastrálním území Kavrlík. 
Na úředních deskách odvisel (23. 11. 2020 – 9. 12. 2020) záměr prodeje předmětných nemovitostí s těmito 
podmínkami: minimální výše kupní ceny 1.000,- Kč/m2 + DPH v platné výši, pozemky pro výstavbu rodinného domu 
venkovského typu, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí, předkupní právo pro prodávajícího po dobu 10 let, předkupní právo města bude 
spočívat v povinnosti kupujícího nabídnout nemovitosti městu k prodeji za kupní cenu, za jakou je od města koupil 
v případě, že se kupující rozhodne převést vlastnické právo k nemovitostem na třetí osobu, a to za úplatu 
i bezúplatně, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou 
nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Stavební parcela číslo 5 a pozemková parcela číslo 21/2 – Kavrlík 
– Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 17. 12. 2020 do 12:00 
hodin, kupní cena bude hrazena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se 
budou otvírat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory, v případě, že by vybraný kupující 
nezaplatil kupní cenu, nemovitost bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen 
jako další v pořadí. Záměr prodeje byl schválen Radou města na jejím jednání dne 11. 11. 2020. 
 

 
Nabídky: 

zájemce nabídka 

J 1.012,- Kč/m2 

Přišla pouze tato jediná nabídka. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 21/2 – zahrada o výměře 1397 m2 a stavební 
parcely č. 5 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 144 m2, to vše v katastrálním území Kavrlík, a to 

, za cenu 1.012,-Kč/m2 + DPH v platné výši. Kupující 
hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, tj. náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí, bude zřízeno předkupní právo pro prodávajícího po dobu 10 let, předkupní právo města bude spočívat 
v povinnosti kupujícího nabídnout nemovitosti městu k prodeji za kupní cenu, za jakou je od města koupil v případě, 
že se kupující rozhodne převést vlastnické právo k nemovitostem na třetí osobu, a to za úplatu i bezúplatně. 

Odůvodnění ceny: cena není podhodnocena. 

PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Mäntl M., Naušová, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  4  (Chlada, Koubek, Svoboda, Voldřich)  
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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c) prodej stavební parcely v k. ú. Opolenec   
Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem stavební parcely č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 32 m2, v katastrálním území Opolenec. Na úředních deskách odvisel (27. 11. 2020 – 14. 12. 2020) záměr 
prodeje předmětné nemovitosti s těmito podmínkami: minimální výše kupní ceny 700,- Kč/m2 + DPH v platné výši, 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou 
nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Stavební parcela č. 16 – Opolenec – Neotvírat“, a to tak, aby byla 
doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 17. 12. 2020 do 12:00 hodin, kupní cena bude hrazena 
na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory, v případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu, nemovitost 
bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí. Záměr prodeje byl 
schválen Radou města na jejím jednání dne 25. 11. 2020. 
 

 
Nabídky: 

zájemce nabídka 

700,- Kč/m2  

Přišla pouze tato jediná nabídka. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavební parcely č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, 

v katastrálním území Opolenec, a to zájemci: , za cenu 700,-Kč/m2 

+ DPH v platné výši. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní poplatek 

za vklad práva do katastru nemovitostí. Odůvodnění ceny: v podobných k. ú. byly nemovitosti prodávány za stejnou 
cenu. 

PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner,  Geryková, Havel, Chlada, Jirman,  Koubek, Mäntl M., Naušová, Vrhel, 
Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Svoboda) 
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
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Návrh BYL přijat. 
diskuse: 
Z. Svoboda – dotaz na prodejní ceny pozemků, proč na Kavrlíku za 1.000,- Kč /m2 a na Opolenci za 700,- Kč/m2? 
Existuje cenová mapa, kde by se zájemci mohli orientovat ve stanovených cenách pro různé pozemky? 

 

B. Bernardová, H. Naušová -   Nevzpomínám si, že by z předchozího období nějaká cenová mapa byla vytvořena, 
v současnosti není. V tomto konkrétním případě je to zbytková parcela,  která pro město nemá důležitost, na Kavrlíku 
je to pro výstavbu RD – tedy v podstatě stavební parcela, ceny odpovídají doporučení majetkové komise i rady města, 
snažíme se dodržovat  ceny, které jsou zde v místě obvyklé pro  různé pozemky a podle konkrétních případů. Ceny 
stavebních parcel se liší podle toho, zda jsou zasíťované, nebo ne a podle  vývoje nabídky a poptávky.    
 

 

 

7. Vodné a stočné na rok 2021 – předkladatel Ing. jana Slonková 

 

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY 

typ orgánu  Zastupitelstvo města datum projednání   17. 12. 2020 

název materiálu  vodné a stočné 2021  

PŘÍLOHA - FPO 

předkládá/odbor  EVK Kašperské 
Hory 

předkládá / 
osoba  M.J.Vrba 

 

VODNÉ 

Podle usnesení č.10 Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 25.4.2019 bylo stanovené vodné pro rok 2020 ve 
výši 17,- Kč/m3 bez DPH.  

 

Předkládám návrh na zvýšení vodného o 5,- Kč na 22,- Kč/m3 bez DPH. 

 

STOČNÉ 

V r. 2020 obdrželo Město Kašperské Hory dotaci z OPŽP na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“, 
dotaci z Evropských strukturálních fondů ve výši 4.935.660,90 Kč, a dále dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 401.709,- Kč.   
 

Na základě plnění podmínek udržitelnosti vodohospodářských projektů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
podmínky ex-post monitoringu vodohospodářských projektů OPŽP 2014-2020) je příjemce dotace povinen 
zabezpečit tzv. finanční udržitelnost projektu nejméně po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, tzn. do 
roku 2030.  

 

To se děje prostřednictvím tzv. Nástroje udržitelnosti 2014+, který stanovuje - ve formě Návrhu plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací  (dále FPO) dle příslušné národní legislativy (Př. Č.18, Vyhl. MZE 428/2001 Sb. 
v platném znění) - minimální finanční prostředky na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury (dále jen 
VHI), a to v souladu s požadavky řádného hospodáře.  
FPO (plán financování vodovodu nebo kanalizace) však stanovuje objem finančních prostředků na obnovu 
kanalizace ve stálých cenách roku zahájení udržitelnosti (2020), a je proto třeba je v dalších letech navýšit o inflaci 
na úroveň běžné ceny daného roku (ČNB stanovuje předpoklad inflace za rok 2020=3,4%; 2021=2,4%).  Tvorba 
zdrojů na obnovu VHI musí být zahrnuta do kalkulace ceny pro stočné bez možnosti jejího dotování z rozpočtu 
obce.  

 

Podle usnesení č. 9 Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 25.4.2019 bylo stanovené stočné pro rok 2020 ve 
výši 36,44 Kč/m3 bez DPH. 

Předkládám návrh na zvýšení stočného v souladu s FPO dle Nástroje udržitelnosti 2014+ pro rok 2021 na 
45,39 Kč/m3 bez DPH. 
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Rada města projednala návrh 14. 12. 2020 a  

DOPORUČILA schválit cenu vodného na rok 2021 dle návrhu. 
NEDOPORUČILA schválit cenu stočného na rok 2021 dle návrhu.  
 

 

diskuse: 

 

B. Bernardová -  rada města se shodla na ceně vodného; v souvislosti se stanovením stočného – bylo nám řečeno, 
když se přijímala dotace na ČOV a upravovaly se ceny, že po dobu 10 let bude udržena cena za stočné 36,44,- Kč/m3 

bez DPH; proč nám nyní je předkládáno zvýšení ceny o 9,- Kč? Sice je tu zdůvodnění částečně inflací, ale tak velká 
inflace to není, nejsem si úplně jistá tím, že bychom měli toto zvýšení akceptovat. Z mého pohledu to není dobře 
připravené, není dobře připravená argumentace pro zvýšení stočného a jsem pro odložení i schvalování ceny 
vodného a projednání a schválení pak najednou, pokud se na zvýšení obojího nějak dohodneme. 
 

J. Ešner – souhlasí s návrhem starostky na odložení tohoto bodu v obou částech (vodné i stočné). 
 

Ing. Slonková – upřesňuje, že poskytovatel dotace dává příjemci dvě podmínky pro udržitelnost – jedna z nich je 
splnit každoroční  odvody do fondu dle nástroje udržitelnosti a druhá je, že město nesmí doplácet na provoz 
vodovodu a kanalizace, tj. cena vodného a stočného musí stačit na pokrytí. Nástroj udržitelnosti se přepočítává 
každý rok podle přesně daných položek, pro rok 2021 budou přesné údaje pro výpočet stočného k dispozici v březnu 
2021. 
 

M. Mäntl – na jednání RM jsme se většinově shodli na zvýšení vodného o 5,- Kč, na tom jsme se dohodli již 
v minulosti; zároveň jsme se dohodli, že dokud nebudeme mít přesné údaje pro rok 2021, stočné schvalovat 
nebudeme. Navrhuji proto, abychom schválili vodné nyní a stočné až v průběhu příštího roku. 
 

Z. Svoboda – dotaz na to, co se stane, když nesplníme nyní podmínky dotace, nehrozí, že bude město muset vrátit 
celou částku? Pokud to dnes neodsouhlasíme, hrozí městu nějaká sankce? 

 

M. Mäntl –  proto jsme se domluvili, že pokud nebudou známé přesné výsledky za rok 2020, které jsou ukazatelem 
pro rok 2021, pak bude přepočtena přesně výše stočného a odsouhlasí se v příštím roce. 
 

Ing. Slonková – čísla vycházejí z porovnání částek za rok 2019 platné pro rok 2020, pro rok 2021 vycházím 
z předpokladu 2020; v březnu budou aktuální částky; není problém schválení stočného v březnu, zatím plníme 
podmínku minimálních stanovených odvodů do fondu. Můžete nyní schválit navýšení od ledna v navrhované částce 
(abyste nemuseli schvalovat případně druhé navýšení) nebo nižší (pak je možné že by bylo nutné schválit další 
navýšení), nebo počkáme do března na aktuální údaje za rok 2020 a schválíte jednorázové navýšení podle těchto 
částek. Nehrozí žádné sankce z pohledu poskytnuté dotace. 
 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení ceny vodného pro rok 2021 na částku 22,00 Kč/m3 bez DPH. 

 

PRO: 11 (Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 1 (Bernardová) 
ZDRŽEL SE: 1 (Chlada) 
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 12 

Zastupitelstvo města odkládá stanovení ceny stočného  pro rok 2021.  
 

 

PRO: 9  (Bernardová, Ešner,  Geryková, Havel, Jirman,  Chlada, Mäntl M., Naušová, Vrhel) 
PROTI:1 (Voldřich) 
ZDRŽEL SE: 3 (Bechyně, Svoboda, Koubek)      
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

J. Ešner – doporučoval bych, teď když jsme se dohodli na odložení vyúčtování stočného, tak že bychom tam ještě 
měli doplnit datum do kdy. 
 

B. Bernardová – nejspíš na dubnovém zastupitelstvu, až budou přesné údaje z března zapracované do nového 
výpočtu. 
 

Vzhledem k tomu, že usnesení již bylo přijato, bude třeba jej revokovat a následně hlasovat o novém usnesení. 
 

DOPLNĚNÁ USNESENÍ: 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 13 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 12 „Zastupitelstvo města odkládá projednání ceny stočného pro rok 
2021.“ 

 

PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda, 
Naušová, Vrhel, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0      
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 14 

Zastupitelstvo města odkládá projednání ceny stočného pro rok 2021 do 22. dubna 2021. 
 

PRO: 9 (Bernardová, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Bechyně, Mäntl M., Naušová, Vrhel) 
PROTI:1 (Voldřich) 
ZDRŽEL SE: 3 (Chlada, Svoboda, Koubek)      
NEPŘÍTOMNO: 2 (Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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8. Ostatní  
Na žádost zastupitelů byl vypracován a pro informaci předložen přehled  investic a oprav, připravovaných projektů 
a záměrů  v období 2016-2020. 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo města bere na vědomí  přehled  investic a oprav, připravovaných projektů a záměrů v období 2016-

2020, předložený Ing. Slonkovou, investičním technikem města. 
 

PŘIPOMÍNKY: 
- připomínka J. Ešnera o tom, že informační materiál k investicím neměl k dispozici je bezpředmětná, 

následující den po jednání ZM byl osobně u starostky města, kde mu bylo doloženo, že materiál mu byl zaslán, 
stejně jako ostatním zastupitelům v pondělí 14. 12. 2020. 

-  

PRO: 12 (Bernardová, Ešner, Geryková, Havel, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová, Vrhel, 
Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0     
NEPŘÍTOMNO: 3 (Kalčíková, Mäntl R., Bechyně) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

9. Diskuse, závěr 

 

 diskuse k pozemkové agendě 

Ing. P. Šimáčková, referent pozemkové držby  
- vysvětlila způsob zveřejnění vzájemného prodeje, u něhož vyvstaly od některého ze členů zastupitelstva 

pochybnosti o tom, zda bylo oznámení zveřejněno správně, protože v něm postrádal některé informace 
a  město se mělo dopustit fatální chyby při zveřejnění; 

- záměr se týkal vzájemného prodeje, který se tímto způsobem zveřejňuje vždy, byly uvedeny i některé 
příklady dříve zveřejněných vzájemných prodejů; 

- obsah zveřejněného oznámení splňoval všechny zákonem dané náležitosti, což zkontroloval a potvrdil 
i právní zástupce města; 

- majetková komise také tento záměr doporučila radě města, rada města schválila záměr a jeho zveřejnění. 
 

Ing. Koubek – jak můžeme vyvěsit záměr prodeje s tím, že už máme kupce? Chyběly tam některé podstatné 
informace, jako např. termín nabídek. Neuměl jsem jim odpovědět. Není to špatně pro jiné zájemce? Jak se má 
zájemce dozvědět, jak má postupovat? Vím o dvou zájemcích, kteří nevěděli, jak by se měli přihlásit. Není tento 
postup špatný? 
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B. Bernardová – znovu zopakovala, že je to vzájemný prodej a jak zastupitelé vědí, koupi město nezveřejňuje; směnu 
pozemků realizuje jako vzájemný prodej, aby nemuselo hradit znalecké posudky ad.; pokud se Ing. Koubkovi na tom 
něco nezdálo, nebo se mu to zdálo nevýhodné, mohl kdykoliv přijít, mohl vznést námitky přímo, hned po obdržení 
dotazů od jiných zájemců. 
 

Ing. Šimáčková – uvedla, že záměr prodeje byl správně zveřejněn dle zákona, nedošlo k žádnému pochybení; 
zastupitelé dostávají vždy v podkladech vysvětleno, o jaký záměr se jedná; pokud by jiní zájemci chtěli podat své 
nabídky, případně se zeptat na podmínky a další informace, mohou vždy pro informace zavolat, standardně podat 
nabídky. 
 

 

 ostatní diskuse  
Z. Svoboda – na minulém jednání ZM jsem se ptal, jak to bude dále s technickými službami, bylo nám řečeno, že do 
konce roku rada rozhodne – jak tedy budou od 1. ledna fungovat technické služby města? Jsou nějaké nové 
informace? 

B. Bernardová – 14. prosince byla poslední rada města tohoto roku, kde bylo rozhodnuto, že technické služby 
zůstávají jako s. r. o. a novým jednatelem bude od 1. ledna 2021 pan Václav Vintr. 
L. Y. Geryková – činnost Finančního výboru – dnes odevzdávala dva zápisy: z provedené kontroly a ze zasedání 
výboru,  zastupitelé dostanou informaci včas v podkladech pro jednání, činnost Finančního výboru bude  projednána 
na příštím veřejném jednání ZM. 
B. Bernardová – ještě k pracovnímu zastupitelstvu, prosím počítejte, zastupitelé, s tím, že pracovní jednání 
zastupitelstva k rozpočtu na příští rok bude 11. ledna na radnici od 16 hodin, všichni dostanete pozvánku 
prostřednictvím e-mailu, další veřejné jednání ZM je plánováno, doufejme už znovu v Horském klubu, 
18. února 2021. 
 

 další zájemci se do diskuse nepřihlásili. 
 

 

Starostka města poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem klidné vánoční svátky a ukončila jednání 
zastupitelstva města.  
 

Pracovní jednání zastupitelů k rozpočtu města na rok 2021  se uskuteční 11. 1. 2021 od 16 hodin na radnici. Veřejné 
jednání zastupitelstva se uskuteční 18. 2. 2021 – případné upřesnění času a místa bude včas oznámeno.  
 

      Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno  v 18.15  hodin. 
V Kašperských Horách dne 20. 12. 2020 

 

 

 

 

Ověřeno dne: 22. 12. 2020 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Jan Voldřich, DiS.           Mgr. Jaroslav Havel 
 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Bohuslava Bernardová, starostka              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 


