
ocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 9 v roce 2022  

které se konalo 27.04.2022 v kanceláři starostky města. 
 

 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, Ing. Petra Heberleinová, Ing. Marek Jan 

Vrba, Mgr. Richard Nový, Václav Vintr 

Omluveni: Ing. Hana Naušová 

           

Zahájení jednání: ve 14:00 h 

 

PROGRAM 

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

a) rozpočtové opatření č. 7/2022; 
b) zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2021; 

5. Pozemková agenda 

a) žádost o snížení nájemného za nebytové prostory v Kašperských Horách; 
b) žádost o pacht části nemovitosti v k. ú. Kašperské Hory; 

6. Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. – výsledek hospodaření za I. čtvrtletí roku 2022; 

7. Statek Kašperské Hory, s. r. o. – výsledek hospodaření za I. čtvrtletí roku 2022;   

8. Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o. – ceník prací, dopravy a ostatních 
služeb platný od 01.05.2022;  

9. Ostatní  
a) výše příspěvku na dary pro sociální účely; 
b) komentář k hospodaření EVK Kašperské Hory za I. čtvrtletí roku 2022; 

c) zařazování ukrajinských dětí do místní základní školy;  

d) smlouva o výpůjčce PC pro distanční výuku ukrajinských žáků; 
e) žádost SDH Kašperské Hory o bezplatné zapůjčení městského mobiliáře pro akci 

‚stavění májky‘; 
10. Závěr.  

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 27.04.2022; 

 usnesením č. 3 - rozpočtové opatření č. 7/2022, kterým se povyšuje příjmová kapitola 
rozpočtu o 100.360,24 Kč (vyrovnání kompenzačního bonusu obcím); 

 usnesením č. 6 - záměr pachtu části p.p.č. 2150/1 o výměře 10 m2, v k. ú. Kašperské 
Hory, minimální výše pachtovného 1.000,00 Kč/měsíc, pacht na dobu určitou od 01.05. 
do 31.10.2022, pro účely umístění občerstvení pro návštěvníky města; 
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 usnesením č. 9 - aktualizovaný Ceník prací, dopravy a ostatních služeb poskytovaných 
společností Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.,  s platností od 01.05.2022; 

 usnesením č. 11 - uzavření Dohody o úhradě nákladů na pořízení technického 
zhodnocení ve výši 100.485,66 Kč vč. DPH, v souladu s čl. IV Smlouvy o pachtu 
a provozování centrálního zásobování teplem ze dne 09.12.2020, mezi městem 
Kašperské Hory, IČ: 00255645, a EVK Kašperské Hory, s. r. o., IČ: 05230624 a pověřuje 
starostku podpisem dohody; 

 usnesením č. 12 - uzavření Smlouvy o výpůjčce 8 ks notebooků DELL pro potřeby 
distanční výuky ukrajinských žáků ubytovaných v hotelu Šumava v Kašperských Horách, 
mezi městem Kašperské Hory IČ: 00255645 a Základní školou, Základní uměleckou školou 
a Mateřskou školou Kašperské Hory, p.o., IČ: 71005501, a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy; 

 

Rada města neschválila: 
 usnesením č. 5 - snížení nájemného za nebytový prostor využívaný spolkem Keltská stopa 

z. s., na základě žádosti spolku Keltská stopa z. s., Kašperské Hory, IČ: 03543161; 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 4 - výsledek zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

s výsledkem – bez závad; 
 usnesením č. 7 - výsledek hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. 

za I. čtvrtletí roku 2022, předložený jednatelkou společnosti; 
 usnesením č. 8 - výsledek hospodaření společnosti Statek Kašperské Hory, s. r. o. za 

I. čtvrtletí roku 2022, předložený jednatelkou společnosti; 
 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 10 - s tím, aby výše finančního příspěvku na pořízení dárků při příležitostí 

malých dětských slavností (vítání občánků) byla, s platností od 01.05.2022, max. 1.500,00 

Kč na 1 dítě; 
 usnesením č. 13 - s bezplatným vypůjčením městského mobiliáře (prodejní stánek, stoly, 

lavice, popelnice a koše) pro akci pořádanou SDH Kašperské Hory 30.04.–01.05.2022 – 

stavění májky, v prostoru náměstí. 
 

 

Konec jednání v 16:30 h  

V Kašperských Horách 27.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 

Ověřeno dne: 02.05.2022 


