
 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 3 v roce 2022  

které se konalo 02.02.2022 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. Marek Jan Vrba, Ing. Jaroslava Králová, DiS, 
Helena Marková, Ing. Pavlína Šimáčková 

Omluveni: Ing. Hana Naušová 

          Zahájení jednání: ve 14:00 h 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. EVK Kašperské Hory  

a) kalkulace ceny tepla pro rok 2022;  

b) konečná cena tepla za rok 2021; 
5. Majetková agenda 

a) vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stávající kotelny systému CZT;  
b) žádost o souhlas vlastníka s připojením k místní komunikaci; 

6.    Pozemková agenda 

a) žádost o vyhrazené parkovací místo na Žižkově náměstí v Kašperských Horách; 
b) zápis majetkové komise ze dne 02.12.2021; 
c)  prodej části nemovitosti p.p.č. 45/1 v k. ú. Kašperské Hory;  
d) změna složení majetkové komise; 

7. Finanční agenda 

a) rozpočtové opatření č. 1/2022; 
b) Smlouva o provedení auditu a o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021; 

8. Bytová agenda 

a) prodloužení nájemní smlouvy; 
b) zápis z jednání bytové komise; 
c) zastavení exekuce a rozhodnutí o odvolání; 

9. Odbor životního prostředí 
a) odstranění 1 ks jírovce maďalu u hřiště za školou; 
b) odstranění 7 ks suchých dřevin v rokli nad školou; 
c) návrh dodatku č. 2 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování odpadů; 

10. MěKIS Kašperské Hory 

a) zápis z jednání kulturní komise; 
b) plán kulturních akcí  v roce 2022; 

11. Ostatní 
a)   oslovení ke spolupráci formou finanční spoluúčasti na rekonstrukci památníku ve 
Zhůří; 
b) žádost o projednání připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet v roce 2022; 

c) žádost o možnost krátkodobé zastávky sportovních automobilů na náměstí 
6. června 2022; 

d) žádost o příspěvek na vydání XII. svazku Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy; 
12. Závěr.  
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Rada města schválila: 
 usnesením č.  1 - navržený program jednání rady dne 02.02.2022;  

 usnesením č.  3 - výpočet zálohové ceny tepla na rok 2022 provedený dodavatelskou společností 
EVK Kašperské Hory s. r. o. Zálohová cena tepla na rok 2022 je 475,- Kč/GJ bez DPH tj. 522,50 Kč 
včetně DPH (Kč/GJ); cena tepelné energie oproti loňskému roku vzrostla zejména kvůli zrušení 
dosavadní provozní podpory tepla ze státního příspěvku na podporované zdroje energie, zvýšení 
ceny paliva  kvůli zvýšeným nákladům z důvodu nestability energetického trhu (zvýšení plateb za 
dodávky elektrické energie); 

 usnesením č.  4 - Rada města schvaluje konečnou cenu tepla za rok 2021 ve výši 360,00 Kč/1 GJ 
bez DPH, tj. 396,00 Kč/1 GJ včetně DPH. Výše schválené konečné ceny tepla za rok 2021 vychází z  

podkladů - výpočtu konečné ceny tepla od dodavatelské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o.; 

 usnesením č.  13 - rozpočtové opatření č. 1/2022, jímž se pouze přesouvá částka 68.000,00 Kč 
v rámci § 3321 v souvislosti s nákupem kávovaru na hrad Kašperk. Celková příjmová ani výdajová 
stránka rozpočtu se nemění;  

 usnesením č.  19 - odstranění 1 ks jírovce maďalu s obvodem kmene 147 cm rostoucího na 
p.p.č. 2275, ostatní plocha, v k.ú. Kašperské Hory, z důvodu realizace stavby víceúčelového hřiště. 
Kácení provedou technické služby města, na prořezávku javoru bude osloven arborista Ing. Jan 
Spěváček; 

 usnesením č.  20 - odstranění 7 ks suchých dřevin s obvody 97, 86, 77, 61, 52, 43 a 40 cm (javory 

a osiky) na p.p.č. 942/1 v k.ú. Kašperské Hory. Práce provedou technické služby města; 

 usnesením č.  21 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování odpadů mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností Pošumavská 
odpadová, s. r. o., IČ: 04510984, kterým se upravuje cena za likvidaci odpadu zvýšením o míru 
inflace schválenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 2021, tj. o 3,8 %; 

 usnesením č.  23 - plán  kulturních a společenských akcí na rok 2022 podle projednaného 
a upraveného návrhu; 

 

Rada města neschválila: 

 usnesením č.  11 - záměr prodeje části p. p. č. 45/1 – ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Kašperské Hory;  

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č.  6 - s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Kašperské Hory a firmou ENESA a.s., 

IČ: 273 82 052, na vypracování projektové dokumentace „Posílení štěpkové kotelny o 2,4 MW 
v ulici Smetanova v KH“ ve výši 1.053.000,00 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky; 

 usnesením č.  7 - s připojením budoucí nemovitosti na pozemku p.č. 180/1 v k. ú. Kašperské Hory 
k místní komunikaci ul. Česká, z pozemku p.č. 180/6 v k. ú. Kašperské Hory ve vlastnictví města, 
na žádost investora

 usnesením č.  8 - s napojením budoucí nemovitosti na pozemku p.č. 180/1 v k.ú. Kašperské Hory, 
na vodovodní a kanalizační infrastrukturu v majetku města Kašperské Hory (kanalizace dešťová 
a splašková, vodovod), na žádost investora  

 usnesením č.  9 - se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil  
pro  držitelku průkazu ZTP, před budovou  čp. 401, na Žižkově náměstí v Kašperských 
Horách (p.p.č. 2150/13 v k. ú. Kašperské Hory), na období 5 let od 01.02.2022; 

 usnesením č.  14 - s uzavřením Smlouvy o provedení auditu a vykonání přezkoumání hospodaření 
obce v roce 2022 mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností CCS Audit, s. r. o., 
Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00, IČ: 26754746, a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy; 

 usnesením č.  15 - s prodloužením nájemní smlouvy k městskému bytu v čp. 165, Kašperské Hory, 
na základě včas podané žádosti nájemníka, který plní řádně své povinnosti;  

 usnesením č.  16 - s evidencí žádosti o výměnu bytu v rámci DPS Kašperské Hory; 
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 usnesením č.  17 - s přidělením uvolněného bytu v DPS Kašperské Hory paní 
 na základě doporučení bytové komise; 

 usnesením č.  24 - s poskytnutím finančního daru na rekonstrukci památníku padlým ve Zhůří ve 
výši 20.000,00 Kč, městu Hartmanice, IČ: 255467; 

 usnesením č.  25 - s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, vyvěšením tibetské 
vlajky na budovu radnice dne 10. března 2022; 

 usnesením č.  26 - s krátkodobým parkováním sportovních vozů německého automobilového 
klubu v rámci výjezdního setkání, na kašperskohorském náměstí dne 6. června 2022 v době od 
11 do 14 hodin; 

 usnesením č.  27 - s poskytnutím finančního příspěvku na vydání XII. svazku Vlastivědného 
sborníku Muzea Šumavy, který bude obsahovat příspěvky k dějinám Kašperských Hor i celého 
Sušicka, ve výši 5.000,00 Kč pro Muzeum Šumavy Sušice, p. o., IČ: 00075116; 

 

Rada města rozhodla: 

 usnesením č.  5 - o stanovení odlišného postupu pro zadávání příslušné veřejné zakázky dle 
směrnice města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to přímé zadání zakázky na 
vypracování projektové dokumentace „Posílení štěpkové kotelny o 2,4 MW v ulici Smetanova 

v KH“; 
 usnesením č.  18 - nepodávat odvolání prostřednictvím právního zástupce města proti usnesení 

soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, č.j. 120 EX 59/13-158 

ze dne 26.01.2022, kterým byla v rámci akce tzv. Milostivé léto zastavena exekuce, vedená proti 
 Kašperské Hory, a kterým byl tento dlužník osvobozen od placení zbytku svých 

závazků vůči městu Kašperské Hory, které mu vyplývají z rozsudku Okresního soudu v Klatovech 

č.j. 7 C 154/2012-28 ze dne 14.11.2012, a které nebyly uspokojeny ke dni 28.10.2021, když 
dlužné nájemné ve výši 7.390,00 Kč již bylo vymoženo. Neuspokojeny tak zůstaly zbytek poplatků 
z prodlení ve výši 6.030,86 Kč a dále náklady řízení (odměna právního zástupce města + soudní 
poplatek 1.000,00 Kč) ve výši 13.621,00 Kč;  

 

Rada města jmenovala: 

 usnesením č.  12 - členkou majetkové komise Ing. Petru Heberleinovou, s platností od 
01.02.2022; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č.  2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č.  10 - zápis z jednání majetkové komise ze dne 02.12.2021 a doporučení majetkové 

komise k předloženým žádostem;  

 usnesením č.  22 - zápis z jednání kulturní komise dne  21.01.2022. 
 

 

Konec jednání v 17:00 h  

V Kašperských Horách 02.02.2022 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka    Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 

Ověřeno dne: ……… 2022 

 

tajemnik
Text napsaný psacím strojem
07.02.




