Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory,
které se konalo 17. září 2020 od 17.00 hodin v kině.
Jednání ZM bylo zahájeno v 17.00 hodin.

Přítomní zastupitelé:
Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Jindřich Ešner, Mgr. Jaroslav Havel, Michaela Kalčíková, Ing. Ondřej
Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Jan Voldřich, DiS., Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Omluveni: Bc. Lena Yvona Geryková, Jaroslav Chlada, Jiří Jirman, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda
Později se dostavil: Ing. Ondřej Koubek
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Roman Bečvář, Bc. Jan Eger, Ing. Jaroslava Králová, DiS. a ostatní dle
prezenční listiny
zapisovatel: Ing. Andrea Staňková
pořízení audiozáznamu pro potřeby zápisu: ANO
1. Zahájení
Zahájení 11. 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 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, tedy s povinností mít ve vnitřním prostoru
ochranu dýchacích cest (roušku). Všichni přítomní toto opatření respektovali.
2. Schválení programu jednání zastupitelstva
Pro dnešní jednání zastupitelstva města byl navržen program:
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Pozemková agenda
a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-0016572
Opolenec, KT, p. č. 9/1 – NN.
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Dolní Dvorce,
KT, pč. 245 – NN č. IV-12-0016428/1/VB.
c) Prodej komunikací na p.p.č. 327 a 328 v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor.
d) Koupě části nemovitosti na st. p. č. 18 v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor.
e) Koupě nemovitosti v k. ú. Červená u Kašperských Hor.
6. Finanční agenda
a) Rozpočtové opatření č. 13 - poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce.
7. Ostatní
8. Diskuse, závěr.
Návrh usnesení
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 17. 9. 2020 v navrženém znění.
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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3. Volba ověřovatelů zápisu
Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 25. 6. 2020 byl ověřen dne 30. 6. 2020
ověřovateli Ing. Hanou Naušovou a Ing. Milanem Bechyně, a to bez připomínek.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi zastupitelé Radek Vrhel, Michaela Kalčíková.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 17. 9. 2020
zastupitele Radka Vrhela a Michaelu Kalčíkovou.
PRO: 8 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Kalčíková)
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.

4. Kontrola usnesení
Na posledním jednání zastupitelstva města dne 25. 6. 2020 nebylo přijato žádné ukládací usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení.
 bez připomínek
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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5. Pozemková agenda
a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-0016572 Opolenec,
KT, p. č. 9/1 – NN.
Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-0016572 Opolenec, KT, pč. 9/1 – NN“. Věcné
břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 319 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území
Opolenec a ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude mít rozsah
4 m a jednorázová náhrada bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Uzavřením uvedené smlouvy a dohody
o umístění stavby zároveň udělujeme souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy, a to i
prostřednictvím třetích osob.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-0016572 Opolenec, KT, pč. 9/1 – NN“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové
parcely číslo 319 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Opolenec a ve vlastnictví města.
Smlouva se uzavírá mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.
Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude mít rozsah 4 m a jednorázová náhrada bude
činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Uzavřením uvedené smlouvy a dohody o umístění stavby se zároveň uděluje
souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy, a to i prostřednictvím třetích osob.
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Dolní Dvorce, KT, pč. 245 –

NN č. IV-12-0016428/1/VB.

Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Dolní Dvorce, KT, pč. 245 – NN č. IV-120016428/1/VB“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel číslo 344/1 a 323, obě ostatní plochy,
ostatní komunikace v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, které jsou ve vlastnictví města. Obsahem
věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude dlouhé 81 m, jednorázová náhrada bude 4.050,- Kč + DPH
v zákonné výši. Uzavřením uvedené smlouvy a dohody o umístění stavby zároveň udělujeme souhlas s provedením
stavby Zařízení distribuční soustavy, a to i prostřednictvím třetích osob.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby Dolní Dvorce, KT, pč. 245 – NN č. IV-12-0016428/1/VB“. Věcné břemeno se bude vkládat do
pozemkových parcel číslo 344/1 a 323, obě ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Dolní Dvorce
u Kašperských Hor, které jsou ve vlastnictví města. Smlouva se uzavírá mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Obsahem věcného břemene bude právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Věcné břemeno bude dlouhé 81 m, jednorázová náhrada bude 4.050,- Kč + DPH v zákonné výši. Uzavřením uvedené
smlouvy a dohody o umístění stavby se zároveň uděluje souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy,
a to i prostřednictvím třetích osob.
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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Prodej komunikací na p.p.č. 327 a 328 v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor.
Prodej komunikací. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkových parcel číslo 327 – o výměře 198 m2 a 328 –
o výměře 342 m2, obě jsou ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských
Hor. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách v době od 14. 8. 2020 do 31. 8. 2020 s těmito podmínkami:
minimální kupní cena 170,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující, tj. náklady na
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, rozhodnutí o výběru osoby
kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny v zalepené obálce
s názvem: „Komunikace-Dolní Dvorce u Kašperských Hor – Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny
Městského úřadu Kašperské Hory do 10. 9. 2020 do 12.00 hodin; zalepené obálky se budou otvírat na nejbližším
zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory, kupní cena bude uhrazena na účet Města Kašperské Hory před
uzavřením kupní smlouvy, v případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu, nemovitost bude prodána
zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí. Žádost projednala majetková
komise, záměr prodeje byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 5. 8. 2020.
c)

Dne 19. 8. 2020 přišly dvě obálky s nabídkou – otevřeny budou na ZM.
Obálka č.

Nabízená kupní cena:

Nabídku učinil/a:

1
parc. č. 327 175,- Kč/m2

Ing. Ivana Epsteinová,
Jan,

2
parc. č. 328 175,- Kč/m2

Ing. Ondřej Koubek,

5

Kovářík
a Kubačková Markéta,

Návrh usnesení:
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 327 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
198 m2 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor za cenu 175,- Kč/m2 zájemcům: Ing. Ivaně Epsteinové,
Janu Kováříkovi,
a Markétě Kubačkové,
3
s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Prodejní cena není podhodnocena, srovnatelné
nemovitosti město prodávalo za stejnou cenu.
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 6 (Geryková, Chlada, Jirman, Koubek, Mäntl R., Svoboda)
 od této chvíle přítomen také Ing. Koubek, který se v tomto bodě zdržel hlasování, z důvodu střetu zájmů
Návrh usnesení:
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 328 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
342 m2 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor za cenu 175,- Kč/m2, Ing. Ondřeji Koubkovi,
s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj.
náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Prodejní cena
není podhodnocena, srovnatelné nemovitosti město prodávalo za stejnou cenu.
PRO: 9 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Koubek)
NEPŘÍTOMEN: 5 (Geryková, Chlada, Jirman, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
d) Koupě části nemovitosti na st. p. č. 18 v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor.

Koupě části nemovitosti. Tento bod navazuje na prodej komunikací v předchozím bodě. Ing. Ivana Epsteinová,
Kovářík Jan,
a Kubačková Markéta,
jsou vlastníci, každý jedné ideální třetiny stavební parcely číslo 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716
m2, jejíž součástí je stavba Dolní Dvorce, č.p. 5, rodinný dům, vše v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských
Hor. Stavbou komunikace, která je ve vlastnictví Města Kašperské Hory, zasahujeme cca 15 m2 do uvedené stavební
parcely číslo 18. S paní Epsteinovou jsme domluveni, že nám předmětnou část své stavební parcely prodají, a to za
stejnou cenu, za kterou my jim prodáme pozemkovou parcelu číslo 327, o kterou požádali.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části stavební parcely číslo 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
15 m2, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor za
cenu 175,- Kč/m2, a to od Ing. Ivany Epsteinové,
Kováříka Jana,
a Kubačkové
Markéty,
od každého z nich jednu ideální třetinu. Kupující Město
Kašperské Hory hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na vyhotovení geometrického
plánu a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 5 (Geryková, Chlada, Jirman, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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Koupě nemovitosti v k. ú. Červená u Kašperských Hor.
Koupě nemovitosti. Na zastupitelstvu města dne 28. května 2020 jsme usnesením číslo 9 schválili koupi části
pozemkové parcely číslo 33/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 46 m2 v katastrálním území Červená
u Kašperských Hor od paní Mgr. Blanky Beranové,
Zároveň jsme
usnesením číslo 10 schválili prodej části pozemkové parcely číslo 769/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 46 m2 v katastrálním území Červená u Kašperských Hor pro paní Mgr. Blanku Beranovou. Je na tento
vzájemný prodej vyhotoven geometrický plán číslo 205-668/2020, kterým vznikla nová pozemková parcela číslo
769/4 (z pozemkové parcely číslo 769/1) o výměře 57 m2, z pozemkové parcely číslo 33/1 vznikl díl „a“ o výměře 57
m2, ten bude sloučen s pozemkovou parcelou číslo 769/1 do ostatní plochy, ostatní komunikace, a dále pozemková
parcela číslo 33/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 29 m2. Pozemková parcela číslo 33/3 se nachází před
plotem paní Mgr. Blanky Beranové, která nám ji tímto nabízí k odkoupení za 1,- Kč/m2. Zastupitelé by tedy měli
rozhodnout o koupi pozemkové parcely číslo 33/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 29 m2 za cenu 29,- Kč.
e)

Návrh usnesení:
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové parcely číslo 33/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 29
m2 v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, která byla oddělena geometrickým plánem číslo 205-668/2020
z pozemkové parcely číslo 33/1 tamtéž, za cenu 1,- Kč/m2 od Mgr. Blanky Beranové
PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 5 (Geryková, Chlada, Jirman, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
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6. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 13/2020

Rozpočtové opatření č. 13/2020 se týká jediné položky, a to příjmu jednorázového nenávratného příspěvku dle
zákona č. 159/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Jde o příspěvek ve výši 1.250,- Kč na jednoho trvale žijícího
obyvatele, v celkové výši pro město Kašperské Hory 1.783.750,- Kč.
Návrh usnesení
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020, kterým se příjmy rozpočtu povyšují o částku
nenávratného neúčelového státního finančního příspěvku, dle zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů,
a to o částku 1.783.750,- Kč.
PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Havel, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Voldřich, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 5 (Geryková, Chlada, Jirman, Mäntl R., Svoboda)
Návrh BYL přijat.
7. Ostatní
a) B. Bernardová
- pozvala všechny přítomné na slavnostní křest poštovní známky s vyobrazením hradu Kašperk, který se uskuteční
25. září 2020 v obřadní síni radnice, za přítomnosti rytce a autora návrhu známky;
b) B. Bernardová
- připomínka k prodeji nemovitosti Ing. Koubkovi v únoru letošního roku – dotaz na současné vlastnictví pozemku
č.245/1 v k.ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor;
- Ing. Koubek zodpověděl dotaz ohledně vlastnictví a vztahů s tím, že nemovitost není předmětem žádné spekulace,
bude tam stát rodinný dům ve vlastnictví jeho blízké rodiny;
c) J. Ešner
 komunikace u školy – proč se najímá stavební dozor, když má MěÚ dva pracovníky stavebního úřadu?
Nebylo by efektivnější využít tyto pracovníky, místo najímání drahých stavebních dozorů?
odpovídá starostka a Bc. Eger – nešlo, rozlišujme investiční techniky samosprávy a stavební úřad, který vykonává
státní správu - povoluje a kolauduje stavby, stavební dozor musí vykonávat osoba, která má ze zákona autorizaci na
pozemní stavby. Bez této kvalifikace nemůže zastávat tuto funkci. Výkon funkce tavebního dozoru nepatří do agendy
stavebního úřadu na úseku státní správy.
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CZT – připojení bytovky statků, za připojení se bude účtovat 200 tis. Kč? Staví se tady, bude se stavět a budou
i zájemci o novou výstavbu a CZT – dotaz na jednatele EVK Kašperské Hory s. r. o.

odpovídá Bc. M. J. Vrba - zatím se kotel neměnil, souvisí to s projektem mokré vypírky, zatím je tento projekt
v „udržitelnosti“ (nemůže se měnit), pokud bychom do něj zasáhli, tak bychom museli vracet dotaci (udržitelnost je
do r. 2024); s vytápěním - teď jsme „na hraně“, pokud ve 2024 vyměníme kotel, tak můžeme dál připojovat. Dále
vysvětlil i jinou možnost, a to vytápění přes LTO, včetně oddělení jednotlivých větví CZT a způsobů vytápění.
Do budoucna se pro rozvoj musí uvažovat o jiném způsobu, a to nejen technologií ale i umístěním.
starostka B. Bernardová doplňuje – příští rok musíme ještě připojit tři domy, což je již smluvně dohodnuté;
reaguje Bc. M. J. Vrba – firma provádějící výstavbu nemá dosud k tomuto souhlasné stanovisko EVK Kašperské Hory
s. r. o.;
Bc. J. Eger reaguje na další připojování na CZT v Šumavské ulici dotazem na EVK…,
Bc. Vrba komentuje šířeji celou situaci s tím, že danou problematiku bude ještě nutné definitivně a detailně řešit;
d) dotaz na starostku města:
 Bude kromě prosincového ještě nějaké zasedání zastupitelstva města?
Reaguje starostka B. Bernardová – ano, uvažujeme o tom, zastupitelé budou včas informováni o možném
listopadovém termínu, či dřívějším – konec října / začátek listopadu; budou se projednávat komplexní pozemkové
úpravy, cestní síť apod.
d) dotaz z veřejnosti - J. Čief
 chodníky u školy-stožáry VO – proč jsou 0,5 m od obrubníku?
Odpovídá starostka B. Bernardová – na stavbě jsem se na to ptala, chodníky jsou v chodníku umístěny podle norem,
které musí zhotovitel stavby dodržet.
8. Diskuse, závěr
Závěr
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva města.
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17.56 hodin.
V Kašperských Horách dne 17. 9. 2020

Ověřeno dne: 22. 9. 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Radek Vrhel

...............................
Michaela Kalčíková

................................
Bohuslava Bernardová, starostka

................................
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
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