Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 18 v roce 2021 dne 4. 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, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková
Omluveni: -------------Zahájení jednání: 14.00 hodin

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Pozemková agenda
5. Bytová agenda
6. Ostatní
a) žádost o souhlas s rekonstrukcí části pozemku města před RD v Zahradní ulici v Kašperských Horách;
b) žádost společnosti Hyalit s.r.o. (hotel Kašperk) o stanovení podmínek pro parkování hostů hotelu
Kašperk;
c) nabídka prezentace města v publikaci Modré linky z. s., Brno;
d) přijetí účelové dotace pro jednotku SDH Kašperské Hory;
7. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 4. 8. 2021;
 usnesením č. 6 záměr pronájmu části p.p.č. 722/9 o výměře 393 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Červená
u Kašperských Hor. Podmínky pronájmu: pronájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2021, cena pronájmu 5,-Kč za
1 m2 za rok, cena pronájmu se zvyšuje, pokud inflace dosáhne kumulativně 3 %;
 usnesením č. 7 - podnájem p. p. č. 722/8 – trvalý travní porost o výměře 904 m2, v k. ú. Červená u Kašperských
Hor pro nájemce Statek Kašperské Hory s. r. o.;
 usnesením č. 16 - přijetí účelové dotace na pořízení vybavení jednotky SDH Kašperské Hory osobními
ochrannými prostředky, vybavení nad rámec minimálního vybavení dle vyhlášky 247/2001 Sb., (neinvestiční
dotace) od Plzeňského kraje ve výši 60.000,- Kč, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Plzeňským krajem, IČ: 70890366;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 5 - usnesení č. 4 a 5 z RM ze dne 14. 7. 2021: „Rada města schvaluje: záměr pronájmu části
p.p.č. 722/8 o výměře 904 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Červená u Kašperských Hor. Podmínky pronájmu:
pronájem na dobu neurčitou od 1. 8. 2021, cena pronájmu 5,- Kč m2/rok, cena pronájmu se zvyšuje, pokud
inflace dosáhne kumulativně 3 %. Rada města schvaluje podnájem p. p. č. 722/9 – trvalý travní porost
o výměře 393 m2, v k. ú. Červená u Kašperských Hor pro nájemce Statek Kašperské Hory s. r. o.“
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Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením termínu zpracování Plánu rozvoje sportu města Kašperské Hory do
31. 8.2021;
 usnesením č. 4 - jako vlastník sousedního pozemku (p. p. ř. 681), se stavebními úpravami rodinného domu
Jelenov 13, v k. ú. Svojše, dle návrhu žadatelů Mgr. Martiny a Mgr. Pavla Douchových,
 usnesením č. 8 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří o to včas
požádali a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 9 - s prodloužením nájemní smlouvy na byt v čp. 99,
na dobu
jednoho měsíce (do 30. 9. 2021), 2021 s podmínkou, že do 31. 8. 2021 nájemník uhradí všechny zbývající
splátky splátkového kalendáře, schváleného radou města;
 usnesením č. 10 - se žádostí o předčasné ukončení nájmu bytu č. 2, Zlatá stezka 99, Kašperské Hory
v Kašperských Horách ke dni 15. 8. 2021;
 usnesením č. 11 - s ukončením nájmu bytu č. A 9, Žižkovo náměstí 401, v Kašperských Horách ke dni
15. 8. 2021;
 usnesením č. 12 - s provedením stavebních a terénních úprav (místo pro parkování a vjezd) na části
p. p. č. 1318/5, 1307/23 a 1318/7- vše v k. ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví města, u RD v Zahradní ulici
v Kašperských Horách v provedení dle návrhu žadatele, vlastníka RD;
 usnesením č. 13 - s vyhrazením jednoho trvalého parkovacího místa před hotelem Kašperk pro vlastníka domů
č. p. 2 a 3 v Kašperských Horách za podmínek stanovených vyhláškou a nařízením města Kašperské Hory od
15. 8. 2021;
 usnesením č. 14 - s vydáním 5 ks parkovacích karet pro klienty hotelu Kašperk (společnost Hyalit, s. r. o.), bez
určení konkrétního parkovacího místa (nejedná se o vyhrazené parkování), na období od 15. 8.2021 do
14. 8. 2022.
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 15 - s vytvořením prezentace pro uveřejnění v publikaci společnosti Modrá linka z. s., Brno.

Konec jednání: v 15,30 hod.
V Kašperských Horách 4. 8. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 6. 8. 2021
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