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ájemocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 21 v roce 2022  

které se konalo 05.10.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:        

starostka města: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, Ing. M. J. Vrba 

omluveni: z části jednání Mgr. Jaroslav Havel (výjezd SDH) 
Zahájení jednání: ve 14:00 h 

PROGRAM 

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

a) zápis z jednání bytové komise, přidělení bytu v DPS Kašperské Hory;  

b) jmenování člena bytové komise; 
5. Finanční agenda - rozpočtové opatření č. 16/2022; 

6. Odbor sociálních věcí - sbírka pro Diakonii Broumov; 

7. Majetková agenda  
a) Stavební úpravy RD čp. 11 – změna vnitřní dispozice; 
b) Stavební úpravy RD čp. 186 a snížení počtu parkovacích míst; 

c) Dodatek č. 1 k SOD – Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Lokalita 
U vodárny; 

d) PD – „Posílení štěpkové kotelny v ulici Smetanova“; 

e) veřejnoprávní smlouva o umístění a povolení stavby RD čp. 186 v Kašperských Horách; 
8. Ostatní  

a) vyjádření k pachtu pozemků - k záměru zveřejněnému 15.08.2022; 

b) smlouva o natáčení seriálu TV Nova / Ulice – vánoční speciál; 
c) doprava dětí z hotelu Šumava do školy v Kašperských Horách; 
d) odměny jednatelům společností zřizovaných městem a ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, 
p.o.; 

e) nabídka ČEZ a. s. – vánoční strom; 

f) změny v organizační struktuře města / úřadu; 

9. Závěr.  

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 05.10.2022; 

 usnesením č. 7 - rozpočtové opatření č. 16/2022, kterým se zvyšuje příjmová i výdajová stránka 
rozpočtu města o 36.860,00 Kč (kompenzace ztráty na dani z nemovitosti z lesů v NP Šumava) 
a dále dochází k přesunu částky 400.000,00 Kč, bez vlivu na schválený schodek rozpočtu; 

 usnesením č. 15 - smlouvu o nájmu mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a TV Nova 

s. r. o., IČ: 45800456, na pronájem prostor hradu Kašperk a náměstí, pro natáčení vánočního 
speciálu seriálu Ulice ve dnech 01.-04.11.2022, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;  

 usnesením č. 17 - dělení mimořádné roční odměny jednatelům 
městských společností Kašperskohorské městské lesy, s. r. o., EVK Kašperské Hory, s. r. o., 
Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o., Statek Kašperské Hory, s. r. o. a řediteli ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Kašperské Hory p. o. s tím, že odměna bude vyplacena v listopadovém výplatním termínu; 

 usnesením č. 19 - změny v organizační struktuře města a novou organizační strukturu města 
Kašperské Hory platnou od 01.01.2023; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 4 - s přidělením bytu B5 v DPS dle návrhu bytové komise, s platností od 01.10.2022; 

 usnesením č. 8 - s připojením města Kašperské Hory ke sbírce textilu a drobného spotřebního 
zboží pro Diakonii Broumov podle návrhu sociální pracovnice;  
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 usnesením č. 9 - se stavebními úpravami objektu čp. 11 v Kašperských Horách dle specifikace 
v žádosti, došlé dne 27.09.2022 (čj. 2463/2022), žadatele Romana Kreuzigera

 usnesením č. 10 - se změnou stavby „Stavební úpravy RD čp. 186 na bytový dům, na poz.p.č. st. 
184, 135/1 v k.ú. Kašperské Hory“ před dokončením, dle předložené dokumentace žadatele 
Dřevostavby Stachy s.r.o., Stachy 123, IČ 04912462; 

 usnesením č. 11 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení Lokalita U vodárny, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 

a firmou S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ: 06016910, a pověřuje starostku 
města podpisem tohoto dodatku; 

 usnesením č. 12 - s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na akci – 

„Posílení štěpkové kotelny v ulici Smetanova“, kterou zpracovala společnost ENESA, a.s., 

IČ: 27382052;  

 usnesením č. 13 - jako třetí osoba – vlastník sousední nemovitosti, s obsahem veřejnoprávní 
smlouvy mezi Stavebním úřadem MěÚ Kašperské Hory, místně příslušným stavebním úřadem, 
zastoupeným vedoucím Bc. Janem Egerem a stavebníkem Dřevostavby Stachy, s. r. o., 
IČ: 04912462,  

 na akci „Stavební úpravy RD čp. 186 na bytový dům na p. č. st. 184, 135/1, k.ú. Kašperské Hory“, 

a pověřuje starostku města podpisem souhlasu s touto smlouvou; 

 usnesením č. 18 - s účastí v projektu reklamního partnerství se skupinou ČEZ a. s. „Rozsvěcení 
vánočního stromu 2022“ a podáním žádosti o reklamní partnerství na částku 20.000,00 Kč; 

 usnesením č. 20 - s vyhlášením výběrového řízení na pozici referent/ka stavebního úřadu MěÚ 
Kašperské Hory v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 

Rada města odvolala: 
 usnesením č. 5 - členku bytové komise rady města Bc. Marii Kaisrovou s platností k 30.09.2022 

z pozice člena bytové komise; 

 

Rada města jmenovala: 
 usnesením č. 6 - členkou bytové komise rady města Bc. Veroniku Dražkovou, DiS., s platností od 

01.10.2022; 

 

Rada města vzala na vědomí:  
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 3 - zápis z jednání bytové komise dne 02.09.2022; 

 usnesením č. 14 - informace o možnosti vybudování obchodního centra ze strany obchodních 
řetězců Tesco Stores ČR a. s. a Norma; 

 usnesením č. 16 - informace ohledně možností zajištění pravidelné autobusové dopravy dětí 
z hotelu Šumava do školy v Kašperských Horách; 

 

 

 

                Konec jednání v 16:30 hod.  

       

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 

 

Ověřeno dne: 10.10.2022 


