Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 30 dne 26. 10. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin.
Přítomni:
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Smětal, P. J. Kulhánek
Omluveni: Bohuslava Bernardová
Jednání bylo zahájeno ve 13,30 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 18/2020.
5. Bytová agenda
a) žádosti o prodloužení nájemní smlouvy;
b) žádosti o přidělení městského bytu;
c) bytová komise.
6. Odpisy MěKIS 2020
7. Ekonomické hlášení za III. čtvrtletí 2020 – Statek Kašperské Hory s. r. o.
8. Pozemková agenda
a) novostavba RD Kavrlík;
b) zapojení města do projektu obnovy kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách;
c) pronájem pozemků v k. ú. Kašperské Hory;
d) záměr prodeje části p. p. č. 344/1 v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor;
e) žádost o souhlas s umístěním knihobudky;
f) Územní plán města Kašperské Hory – vícepráce.
9. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 26.10. 2020;
 usnesením č. 3 - rozpočtové opatření č. 18/2020, jímž dochází k vnitřním přesunům částek 12.706,Kč na demontáž a montáž ohřívače vody v ZŠ, 37.490,- Kč na zhotovení posuvné brány OKS Starý
Žďánov, 7.200,- Kč na úhradu opravy multikáry na hradě, 25.000,- na nákup zboží na
hradě, 25.000,- Kč na nákup materiálu na hradě a 40.000,- Kč na opravu havarijního stavu krovu
staré hasičárny. Kapitola výdajů se celkově nemění. Příjmová část se snižuje o 50.000,- Kč (vrácení
dotace na filmový festival z důvodu zrušení akce kvůli opatřením v souvislosti se SARS-Cov-2);
 usnesením č. 9 - odpisy zboží MěKIS, a to zboží neprodaného, odcizeného nebo užitého jako
prezenční dar, ve výši 3.239,44 Kč;
 usnesením č. 14 - pronájem částí pozemkových parcel číslo 189 – ostatní plocha, manipulační
plocha a 2324 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory, o výměře 400
m2, z toho 30 m2 pro parkování. Podmínky pronájmu: pronájem od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou,
výše nájemného 10,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši pro parkování a 5,- Kč/m2/rok pro uskladnění
dřeva, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %,


usnesením č. 15 - záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 344/1– ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 9 m2 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor. Podmínky
prodeje: minimální výše kupní ceny 170,- Kč/m2, kupující se bude podlet 50 % částky na zpracování
geometrického plánu, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 – zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 7 - zápis z jednání bytové komise dne 14. 10. 2020;
 usnesením č. 10 - výsledky hospodaření společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. za III. čtvrtletí
roku 2020, a to bez připomínek;
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Rada města souhlasila:
 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemních smluv těm nájemníkům, kteří o to včas požádali
a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 5 - se zapsáním žadatelů o městský byt do seznamu uchazečů;
 usnesením č. 6 - se zapsáním žadatelů o byt v DPS Kašperské Hory do seznamu uchazečů;
 usnesením č. 8 - s přidělením bytů v DPS Kašperské Hory dle doporučení bytové komise;
 usnesením č. 11 - s výstavbou RD Kavrlík H (
) na parc.
č. 2/4, 2/7, 4/2, 4/3, 159/2 a 160 v k. ú. Kavrlík, dle přiložené situace zpracované Ing, arch.
Tomášem Spurným;
 usnesením č. 12 - s výstavbou RD Kavrlík S
) na parc. č. 2/1,
2/2, 2/5, 2/6, 4/1, 134/5 a 159/1 v k.ú. Kavrlík, dle přiložené situace zpracované Ing, arch. Tomášem
Spurným;
 usnesením č. 13 - se zapojením města Kašperské Hory, jako partnera, do projektu obnovy kostela
Panny Marie Sněžné (PMS) v Kašperských Horách v roce 2021 dle návrhu Šumavského kulturního
spolku z. s.;
 usnesením č. 17 - s navýšením ceny za vícepráce v rámci zpracování návrhu Územního plánu města
Kašperské Hory ve zpracovatelem navrhované výši 38.000,- Kč + DPH v platné výši;
Rada města odložila:
 usnesením č. 16 - projednání žádosti Klubu v pyžamu, z. s. o možnost umístění knihobudky
v prostoru před kinem, a to do doby řádného podání žádosti;
Jednání rady města bylo ukončeno ve 14.45 hod.
V Kašperských Horách 26. 10. 2020

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ing. Hana Naušová, člen rady
v. r.

Ověřeno dne: 29. 10. 2020
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