Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 19 v roce 2021 dne 18. 8. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: -------------Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Andrea Staňková

Zahájení jednání: 14.00 hodin

PROGRAM
Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
Majetková agenda
a) dodatek ke Smlouvě o dílo – změna termínu dokončení díla „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka
Besední – Vimperská“;
b) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Propojení rozvodů CZT a rekonstrukce vodovodu v Šumavské ulici“;
c) žádost o souhlas s dělením pozemku a umístěním staveb včetně napojení na komunikaci na
p. p. č. 705/19 v k. ú. Kašperské Hory;
6. Pozemková agenda - vstup na pozemky ve vlastnictví města v k. ú. Svojše;
7. EVK Kašperské Hory s. r. o. – oprava střechy pily – kanceláře;
8. Odbor životního prostředí - arboristické zásahy na dřevinách na p.p.č. 129 a na p.p.č. 952/4, obě v k.ú.
Kašperské Hory;
9. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 11/2021;
10. Ostatní
a) smlouva o umístění boxu Zásilkovny a. s.;
b) zapůjčení velkého pódia od města Sušice na městské slavnosti;
c) hřiště u školy – veřejná zakázka malého rozsahu – zadávací podmínky a VŘ na dodavatele stavby;
d) dodatek ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů;
e) jmenování nových členů majetkové komise rady města;
11. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 18. 8. 2021;
 usnesením č. 10 - přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 v č.p. 99 v Kašperských Horách dle doporučení bytové
komise;
 usnesením č. 12 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – stavební práce „Kašperské Hory, ul. Besední
a křižovatka Besední – Vimperská“, mezi městem Kašperské Hory (objednatel č. 1), IČ: 00255645, Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o. (objednatel č. 2), IČ: 72053119, a Společností Kašperské Hory –
Besední: SKT + SW (zhotovitel), IČ: 45357307, který se týká změny termínu dokončení díla – prodloužení
z 31. 8. 2021 do 30. 9. 2021;
 usnesením č. 13 - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Propojení rozvodů CZT a rekonstrukce vodovodu
v Šumavské ulici“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a EVK Kašperské Hory, s.r.o., IČ: 05230624,
který se týká snížení konečné ceny díla o 104.315,60 Kč;
 usnesením č. 19 - rozpočtové opatření č. 11/2021, kterým se navyšuje příjmová i výdajová stránka
rozpočtu o dotaci na projekt „Otavská cyklostezka“ ve výši 250.000,- Kč, dále se navyšuje výdajová
kapitola rozpočtu u položek: Svoz bioodpadu o 150.000,- Kč, opravy radnice o 80.000,- Kč, nákup služebvoda o 10.000,- Kč a nákup služeb-kanalizace o 10.000,- Kč;

–1–









usnesením č. 21 - uzavření smlouvy na zapůjčení velkého pódia na městské slavnosti ve dnech
10. a 11. 9. 2021 mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a městem Sušice, IČ: 00256129 a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy. Poplatek za zapůjčení pódia 14.049,- Kč + DPH zahrnuje přivezení,
montáž, zapůjčení, demontáž a odvoz pódia;
usnesením č. 22 - zadávací podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výzva
k podání nabídky na stavební práce akce „Víceúčelové hřiště u školy“, realizovaného dle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Města Kašperské Hory;
usnesením č. 23 - oslovení firem pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výzva k podání
nabídky na stavební práce akce „Víceúčelové hřiště u školy“, a to: Swietelsky stavební s.r.o.,
IČO: 48035599, Pražská tř. 58, 342 01 Sušice; Sportovní podlahy Zlín s.r.o., IČO: 25560191, Mostní 5552,
760 01 Zlín; Vysspa sports technology s.r.o., IČO: 27967638, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň; Umělky s.r.o., IČO: 04776763, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno; Český trávník s.r.o., IČO: 28081722,
Litvínovice 32 – Stecherův mlýn, 370 01 České Budějovice;
usnesením č. 24 – složení výběrové a hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu Výzva k podání nabídky na stavební práce akce „Víceúčelové hřiště u školy“ tak, že funkci komise
bude vykonávat rada města;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením termínu zpracování Plánu rozvoje sportu města Kašperské Hory do
31. 8.2021;
 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to včas
požádali a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 5 - se zapsáním nové žádosti o přidělení bytu do seznamu uchazeč;
 usnesením č. 6 - s přidělením městského bytu v ul. Sušická, Kašperské Hory,
do
31. 12. 2021;
 usnesením č. 9 - s přidělením bytu A9 v DPS Kašperské Hory dle doporučení bytové komise;
 usnesením č. 15 - se vstupem na pozemky ve vlastnictví města p. p. č. 594/1, 513/8, 594/2, 513/28, 513/4,
513/17, 513/26, 445/2 a 594/3, to vše v k. ú. Svojše, společností ELEKTROTRANS a.s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5 – Jinonice, za účelem výměny zemnících lan nadzemního vedení;
 usnesením č. 18 - s provedením arboristického zásahu na dřevinách na p.p.č. 129 a na p.p.č. 952/4 - vše
v k.ú. Kašperské Hory, Ing. Janem Spěváčkem, Sušice, IČ: 64389561;
 usnesením č. 20 - s návrhem smlouvy o umístění zásilkového boxu Zásilkovny s. r. o. a zasláním
schváleného návrhu zástupci společnosti Zásilkovna s. r. o., Praha, IČ: 28408306, spolu s návrhem na další
jednání;
 usnesením č. 25 - se změnou frekvence vývozu plastových odpadů na celém území města tak, že v každém
kalendářním roce bude probíhat vývoz nádob na plasty, v období od 15. června do 15. září 1 × za týden,
a současně souhlasí s přípravou návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Pošumavskou odpadovou
s. r. o., Klatovy, IČ: 04510984;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 7 - informaci o splnění plateb schválených splátkových kalendářů nájemníků městských bytů
J
;
 usnesením č. 8 - zápis z jednání bytové komise dne 17. 8. 2021;
 usnesením č. 16 - informaci o havarijním stavu a poškození střechy objektu pily (nad kancelářemi) –
čp. 156 v Kašperských Horách;
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Rada města rozhodla::
 usnesením č. 11 - nepodávat žalobu na popření pohledávky (poplatky z prodlení splátek dluhu nájemníka
městu) ve výši 11.119,51 Kč a pověřuje právního zástupce města zahájením příslušných právních úkonů;
 usnesením č. 26 - o zvýšení počtu členů majetkové komise rady města ze 3 (usn. č. 18 ze dne 5. 12. 2018)
na 5, s platností od 1. 9. 2021;

Rada města odložila:
 usnesením č. 14 - projednání rozdělení pozemku p. č. 705/19 v k. ú. Kašperské Hory pro umístění dvou
rodinných domů, a s řešením dopravního napojení p. č. 705/19 na komunikaci dle projektové
dokumentace předložené žadatelem, do doby doložení vyjádření Silničního správního úřadu Kašperské
Hory;

Rada města požádala:
 usnesením č. 17 - investičního technika města o zajištění odborné prohlídky střechy a krovu objektu pily
č. p. 156v Kašperských Horách, a dále o předložení zprávy včetně návrhu postupu opravy střechy a krovu
a vyčíslení nákladů, nejpozději na jednání rady města 15. 9. 2021;

Rada města jmenovala:
 usnesením č. 27 - s platností od 1. 9. 2021 novými členy majetkové komise Ing. Milana Bechyně a Jana
Voldřicha, DiS. Komise bude od 1. září 2021 pracovat ve složení: Ing. Hana Naušová, Michaela Kalčíková,
Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Milan Bechyně a Jan Voldřich, DiS.
Konec jednání: v 16,30 hod.
V Kašperských Horách 18. 8. 2021
Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 23. 8. 2021
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