
1 

 

Usnesení ze 6. jednání Rady města Kašperské Hory dne 16. 1. 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. Andrea Staňková, Ing. Jan Freudl, Ing. Jana Slonková, M. Hanzíková 

Omluveni:  

                                                                                                   Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  
Program jednání: 

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

5. Přestavba tělocvičny na třídy MŠ a ZŠ a návrh dodatku ke smlouvě  - SMP CZ a. s. 

6. Majetková agenda 

7. Autobusová doprava – smlouvy IDP 

8. Ostatní, různé  

 žádost o příspěvek na vydání knihy Staří dřevaři v krajině dnešní Šumavy 

 přehled hospodaření společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o.  
 pořádání tradiční pouti – organizační záležitosti 
 připojení města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

 komise rady města, jednací řád komisí 
 závady v ZŠ – kuchyně 

 informace ke zřízení dopravní služby 

 smlouva o provedení  auditu 

9. Závěr 

 

Rada města schválila  

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 16. 1. 2019; 

 usnesením č. 9 – Smlouvu o kompenzaci slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě mezi 
městem Kašperské Hory, IČ 00255645 a Ministerstvem dopravy (IČ: 66003008) uzavírané za 
účelem  zajištění kompenzace ztráty na jízdném vzniklé dopravci (město K. Hory) při 
poskytování slev z jízdného a bezplatné přepravy ve veřejné osobní dopravě, a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy; 

 

 usnesením č. 10 - Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění 
základní dopravní obslužnosti  území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou mezi 
městem Kašperské Hory, IČ 00255645, objednatelem  Plzeňským krajem (IČ 70890366) a 
organizátorem  firmou POVED s. r. o. (IČ 29099846), týkající se  doplnění Smlouvy – 

zajištění závazku veřejné služby pro rok 2019 a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy; 
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 usnesením č. 11 - Smlouvu Integrované dopravy Plzeňska (Smlouva IDP) mezi městem 
Kašperské Hory, IČ 00255645, objednatelem  Plzeňským krajem (IČ 70890366) a 
organizátorem  firmou POVED s. r. o. (IČ 29099846), smluvního rámce pro dílčí smlouvy 
zaměřené na řešení  konkrétních závazků při zajišťování přepravy cestujících v rámci IDP a 

pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 12 - Dílčí smlouvu Integrované dopravy Plzeňska (Smlouva IDP) mezi městem 
Kašperské Hory, IČ 00255645, objednatelem  Plzeňským krajem (IČ 70890366) a 
organizátorem  firmou POVED s. r. o. (IČ 29099846), která stanovuje podmínky provozu IDP 
a vymezení jejího území a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 13 - Dílčí provozně – technickou smlouvu Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 

mezi městem Kašperské Hory, IČ 00255645, objednatelem  Plzeňským krajem (IČ 
70890366) a organizátorem  firmou POVED s. r. o. (IČ 29099846), která stanovuje technické 
a provozní standardy IDP a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 

 usnesením č. 20 - schvaluje návrh obsahu Jednacího řádu pro komise zřízené radou města 
a pověřuje tajemnici MěÚ rozesláním Jednacího řádu  všem komisím rady města; 
 

 usnesením č. 23 - Smlouvu o provedení auditu a o vykonání přezkoumání hospodaření 
obce, mezi městem Kašperské Hory, IČ 00255645 a společností CCS Audit, s. r. o. IČ 
26754746 na provedení auditorských činností za rok 2019 a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 

 

 

Rada města vzala na vědomí  

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

 usnesením č. 4 - uznání dluhu  na nájemném v městském bytě v čp. 99 Kašperské Hory; 
 

 usnesením č. 15 - ekonomické hlášení o provozu společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. 

k 31. 12. 2018; 

 

 usnesením č. 21 - zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. o technickém stavu 

a závadách na zařízení školní kuchyně; 

 

 usnesením č. 22 - informaci místostarosty o předběžném výběru a možnosti pořízení  vozu 
pro účely zřízení služby „Senior taxi“ a případně dalších dopravních služeb pro občany 
města, včetně způsobu financování, projednání konkrétního nákupu a platby bude 
předmětem jednání  na dalších RM, včetně rozsahu služby,  spektra využití, financování 
apod. 
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Rada města souhlasila  
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv  v městských bytech u těch nájemníků, 

kteří si o prodloužení požádali a u nichž není důvod k zamítnutí; 
 

 usnesením č. 5 - s navrženým splátkovým kalendářem, týkající se splátek dlužného 
nájemného v městském bytě v domě čp. 99 Kašperské Hory. Dlužné nájemné  bude 
uhrazeno do 20. 4. 2019; 

 

 usnesením č. 6 - s dalším prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 384 pouze za 

podmínky, že nájemník doloží úhradu nájemného prostřednictvím Úřadu práce přímo na 
účet města Kašperské Hory, a to nejpozději do konce února 2019; 

 

 usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo mezi městem Kašperské Hory, 
IČ 00255645 a SMP CZ, a.s., IČ 27195147 na stavební práce týkající se akce „ZŠ Kašperské 
Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“, kterým se prodlužuje termín 
dokončení  částí stavby: vnitřní prostory  včetně kolaudace do 30. 4. 2019,  dokončení 
celého díla včetně kolaudace do 30. 6. 2019; 

 

 usnesením č. 8 - s instalací bezpečnostní kamery na objekt občanské vybavenosti čp. 187 
(Sběrný dvůr) v termínu 01-05/2019 za podmínky, že bude zabírat pouze neveřejnou 
plochu; 

 usnesením č. 16 - se záměrem pronájmu pozemků p. č. 2361 – ostatní plocha, p. č. 2321 – 

ostatní plocha, p. č. 2322 – ostatní plocha, p. č. 2319 – ostatní plocha, p. č. 2316 část – 

ostatní plocha, p. č. 1534/2 – ostatní plocha, 2320 – ostatní plocha, p.č. 2357 část – ostatní 
plocha, p. č. 2360 – ostatní plocha a p. č. 2363 – ostatní plocha  o celkové výměře 5.904 m2, 

vše v k.ú. Kašperské Hory  v termínu 29. 7. 2019 do 6. 8. 2019, pro účely provozování  prvků 
lidové technické zábavy v době konání kašperskohorské pouti. Minimální nabídková cena je 

15 000 Kč za celou dobu nájmu; 
 

 usnesením č. 17 - s připojením města Kašperské Hory k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet vyvěšením  tibetské vlajky 10. března 2019. 

 

 

 

Rada města nesouhlasila  

 

 usnesením č. 14 - s poskytnutím příspěvku na vydání knihy Staří dřevaři v krajině dnešní 
Šumavy. 

 

 

Rada města revokovala 

 usnesením č. 18 - usnesení č.  18 ze dne 5. 12. 2018: Rada města zřizuje pro funkční období 
2018-2022, jako své iniciační a poradní orgány tyto komise: Kulturní a sportovní komise 
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(plní zároveň funkci grantové komise pro doporučení o přidělení grantů z rozpočtu města), 
bytová komise, majetková komise. Rada města zároveň stanovila maximální počet členů 
komisí a jmenovala členy: Kulturní  a sportovní komise – 5 členů: Mgr. Zdeněk Svoboda, 
Mgr. Jitka Skořepová, Radek Vrhel, PhDr. Vladimír Horpeniak, Mgr. Jaroslav Havel; Bytová 
komise – 3 členové: Miloslav Eger, Magdalena Hanzíková, Marie Kaisrová; Majetková 
komise – 3 členové: Ing. Hana Naušová, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Bohuslava Bernardová. 

 

 

Rada města zřídila 

 usnesením č. 19 - pro funkční období 2018-2022, jako své iniciativní a poradní orgány tyto 
komise: Kulturní komise (plní zároveň funkci grantové komise pro doporučení o přidělení 
grantů z rozpočtu města), Sportovní komise, Bytová komise, Majetková komise. Rada 

města zároveň stanovila maximální počet členů komisí a jmenovala členy: Kulturní komise 

– 3 členové: Mgr. Zdeněk Svoboda, Mgr. Jitka Skořepová, PhDr. Vladimír Horpeniak; 
Sportovní komise – 3 členové: Mgr. Jaroslav Havel; Miloslav Eger, Radek Vrhel; Bytová 

komise – 3 členové: Jana Švajková, Magdalena Hanzíková, Marie Kaisrová; Majetková 

komise – 3 členové: Ing. Hana Naušová, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Bohuslava Bernardová.  
 

 

9. Závěr 

Jednání rady města bylo ukončeno v 17,00 hod. 

V Kašperských Horách 16. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                            …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
Ověřeno dne:        2019 
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