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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č.  39 dne 9.  10.  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: Václav Vlček, Ing. Lukeš (oba SMP CZ, a.s.) 

Omluveni: Ing. A. Staňková 

                                                            Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin  

 

PROGRAM 

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

a) Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů – účinnost   

5. Majetková agenda 

a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na 
třídy k MŠ a ZŠ“ – úprava obsahu dodatku 

6. Ostatní 
a) Propagace města společností 2media.cz, s. r. o.  

7. Závěr  

  

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 9. 10. 2019;¨ 

 usnesením č. 4 - „Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů“ s platností od 

1. října 2019 a  účinností od 1. ledna 2020; 

 usnesením č. 6 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kašperské Hory a SMP CZ, a.s. 

na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“  kterým se mění 
celková cena díla a termín dokončení díla, ve znění navržených a oběma stranami odsouhlasených 
změn ke dni 9. 10. 2019,  a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. 

 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 

 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 3 - usnesení č. 8 ze dne 18. 9. 2019 - „Rada města schvaluje Pravidla o poskytování 

a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů“ s platností a účinností od 1.10.2019“; 
 usnesením č. 5 - usnesení č. 15 z jednání dne 4. 9. 2019: Rada města schvaluje znění Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o dílo na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ , 
kterým se mění celková cena díla a termín dokončení díla, a pověřuje starostku města podpisem 

Dodatku“. 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka                             Ing.  Miroslav Mäntl, místostarosta 

v.  r.           v.  r. 

 

Ověřeno dne:   15. 10. 2019 


