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Usnesení z 16. jednání Rady města Kašperské Hory dne 20. 3. 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: Ing. A. Staňková, Mgr. Z. Svoboda, J. Bártík, P. Míková, BBUs., Ing. R. Bečvář 

Omluveni: ---- 

                                                                                                         Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

Program 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 
4. Hrad Kašperk            

a) jednání kulturní komise 

b) výroční zpráva hradu za rok 2018 

c) plán činnosti a hospodaření hradu Kašperk na rok 2019 

d) Program Regenerace 2019 

e) Propagace města Kašperské Hory a hradu Kašperk na základě spolupráce s agenturou 2media.cz 

 

5. Majetková agenda 

a) vyhrazené parkování u DPS 

b) poptávka cenové nabídky měření hluku a návrh odhlučnění Horský klub 

c) žádost o udělení souhlasu se stavbou RD 

d) žádost o vyjádření  - stanovisko ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení 
e) Smlouva o dílo - rekonstrukce bytového jádra v objektu č.p. 385, byt č. 10, ul. Besední“  

f) návrh na vyhlášení výzvy k předkládání nabídek na realizaci stavebních prací v rámci akce „HRAD 
KAŠPERK – NÁVŠTĚVNICKÉ WC NA PRVNÍM NÁDVOŘÍ“ 

g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a 
ZŠ“ 

 

6. Technické služby  
a) Žádost o kompenzaci provozní ztráty dle NS a dodatku č. 1 ze dne 26.1. 2016 

b) Žádost o kompenzaci provozní ztráty nad rámec NS a dodatku ze dne 26.1. 2016 

c) Smlouva o poskytnutí dotace ze 3/2018 – odst. 6 – finanční vypořádání dotace za rok 2018  
d) výměna vchodových dveří domu čp. 165 

e) výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 26.01. 2016 – městská sportoviště v Kašperských Horách  a 
výpověď ze smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.01. 2017 – městská turistická ubytovna „HOSTEL“ č.p. 15 
v Kašperských Horách 

 

7. Finanční agenda 

a) Inventarizační zpráva za rok 2018 

b) Jednání Ústřední inventarizační komise a Likvidační komise 

 

8. Pozemková agenda 

a) Souhlas se stavbou  

b) žádost o dlouhodobý pronájem ovocného sadu pod sokolovnou  
 

9. Ostatní, různé  
a) dopis ZKD – bezdomovci  před prodejnou 

b) žádost z. s. Přátelé Mouřence o příspěvek na kříž u mostu u Annína 

c) žádost o pronájem pily  
d) výběrové řízení – jednatel Kašperskohorských městských lesů, s. r. o., jmenování výběrové komise 

e) podání žádosti o podporu z dotačního titulu Plzeňského kraje Dotační program vodohospodářské 
infrastruktury 2019, na projekt „Přeložka vodovodního řadu Na Prádle“  

f) vyjmutí projektu „Přeložka propojovacího potrubí Nový a Starý Ždánov“ ze žádosti o podporu projektu 
„Obnova pramenišť a přeložka propojovacího potrubí Nový a Starý Ždánov“ podané do OPŽP  

g) komplexní pozemkové úpravy – hranice mezi Kašperskými Horami a Kavrlíkem 

10. Závěr 
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Rada města schválila 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 20. 3. 2019; 

 

 usnesením č. 5 - využití příspěvku z Programu regenerace pro rok 2019 tak, že částka 189.000,- Kč 
bude využita na restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého s kamenným podstavcem 
a částka 536 tis. Kč bude využita na 4. etapu restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty; 

 

 usnesením č. 11 - Smlouvu o dílo mezi Městem Kašperské Hory a Technickými službami Města 
Kašperské Hory na zhotovení díla „Rekonstrukce bytového jádra v objektu č.p. 385, byt č. 10, ul. 
Besední“ dle předložené cenové nabídky za celkovou cenu 179.417,- Kč vč. DPH, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem; 

 
 usnesením č. 13 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní 

tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a firmou SMP CZ, a.s. IČ: 
27195147, který se týká změn stavby dle  změnových listů a změny celkové ceny stavby na 
20 826 578,25  Kč vč. DPH, dále stanovuje dokončení celého díla včetně zajištění a předání 
kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí, do 20.5.2019, a pověřuje 
starostku města podpisem dodatku; 

 

 usnesením č. 14 - pokrytí kalkulované provozní ztráty tělocvičny za rok 2018 dle Nájemní smlouvy 
a dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2016 mezi Městem Kašperské Hory s.r.o. a Technickými službami Města 
Kašperské Hory s.r.o., ve výši 368.326,- Kč; 

 

 usnesením č. 16 - vyúčtování provozní dotace za rok 2018, dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ze dne 
2. 5. 2018, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 (Poskytovatel)  a Technickými službami 
města Kašperské Hory, s. r. o. IČ: 61172839 (Příjemce), ze dne 23.2.2017 a pokrytí rozdílu ve výši 
57.907,- Kč z rozpočtu města; 

 

 usnesením č. 19 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu městské turistické ubytovny Hostel čp. 15, 
Kašperské Hory, ze dne 3. 1. 2017, mezi městem Kašperské Hory  a TS města Kašperské Hory, s. r. 
o., který upravuje výši nájmu od 1. 4. 2019 na 40.000,- Kč / ročně; 

 

 usnesením č. 20 - Inventarizační zprávu města za rok 2018; 
 

 usnesením č. 21 - odpis majetku dle  zápisu z jednání Ústřední inventarizační komise a likvidační 
komise ze dne 14.1.2019, obsahující návrhy na odepsání předmětů v jednotlivých zařízeních 
a odborech dle soupisů dílčích inventarizačních komisí; 

 

 usnesením č. 23 - záměr pachtu ovocného sadu pod bývalou sokolovnou nacházející se na p. p. č. 
682/13 v k. ú. Kašperské Hory.  Minimální nabídková cena je: 1,-Kč/m2, pachtovné bude zvyšováno 

o inflaci, pokud bude činit kumulativně 3 %, pacht na dobu 10 let, využití: pro sadařské 
a zahrádkářské účely; 

 

 usnesením č. 28 - členy výběrové komise pro výběrové řízení na pozici jednatele Kašperskohorských 
městských lesů, s. r. o., a to: Ing. Miroslava Mäntla (předseda), Ing. Václava Tomana (člen),  
Ing. Miroslava Řežábka (člen); 

 

 usnesením č. 29 - podání žádosti o podporu z dotačního titulu Plzeňského kraje  Dotační program 
vodohospodářské infrastruktury 2019, na projekt „Přeložka vodovodního řadu Na Prádle“, 
v k. ú. Kašperské Hory; 

 

 usnesením č. 30 - vyjmutí projektu „Přeložka propojovacího potrubí Nový a Starý Ždánov“ ze 
žádosti o podporu tohoto projektu podané do OP Životní prostředí. 
 

 



– 3 – 

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

 

 usnesením č. 3 -  zápis  z jednání kulturní komise 1. 3. 2019;  

 

 usnesením č. 4 - plán činnosti a hospodaření hradu Kašperk pro rok 2019; 

 

 usnesením č. 6 - předložený seznam mediálních výstupů a spolupráce s  agenturou 2media.cz, IČ: 
27574903; 

 

 usnesením č. 18 - záměr Technických služeb města Kašperské Hory s. r. o. na ukončení nájemních 
smluv mezi organizací a městem Kašperské Hory ze dne 26. 1. 2016 a 3. 1. 2017, tj. na podání 
výpovědi z nájmu sportovní haly a ubytovacího zařízení – hostelu, z důvodu trvale záporných 
hospodářských výsledků obou provozoven; 
 

 usnesením č. 24 - dopis vedoucí oddělení prodejen ZKD Sušice ohledně zdržování se problémových 
osob v bezprostřední blízkosti prodejny v Kašperských Horách a záležitost dále postupuje 
sociálnímu odboru města; 
 

 usnesením č. 26 - žádost společnosti Rynostav Sušice, IČ: 26334615,  o pronájem části pozemku pily 
ve Smetanově ulici v Kašperských Horách, za účelem pokračování pilařského provozu. 

 

 

 

Rada města rozhodla 

 usnesením č. 7 – o ukončení spolupráce  s  agenturou 2media.cz, IČ: 27574903, dle podmínek 
smlouvy. 

 

 

 

Rada města souhlasila  

 usnesením č. 8 - se zřízením vyhrazeného parkování pro vozidlo registrační značky 7P7 90-10 v 

místě před budovou č.p. 401 (DPS) v Kašperských Horách pro potřebu žadatelky  
, držitelky průkazu ZTP/P. Náklady 

na zřízení dopravního značení vč. montáže a následné údržby, půjdou na vrub žadatelky; 
 

 usnesením č. 9 - s realizací výstavby RD na pozemcích p. č. 2022/18, 2022/20 a 2022/21 – vše v k. ú. 
Kašperské Hory, dle předložené projektové dokumentace, na základě žádosti stavebníků 

; 

 

 usnesením č. 17 - s výměnou hlavních vstupních dveří do č.p. 165 na náklady vlastníka bytového 
domu Města Kašperské Hory, za celkovou částku do 80.000,- Kč vč. DPH, za účelem vybudování 
bezbariérového přístupu pro imobilní občany / vozíčkáře; 

 

 usnesením č. 22 - jako vlastník pozemkových parcel číslo 332, 335/2, 343/2 a 343/1, vše ostatní 
plochy, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, s akcí 
„K. Hory Trnové Dvory, KT, - TS, NN“, kterou připravuje investor ČEZ Distribuce a.s.; 

 

 usnesením č. 25 - s finanční spoluúčastí města Kašperské Hory při obnově křížku u mostu u Annína 
a schvaluje poskytnutí účelového finančního  příspěvku ve výši do 1 000,- Kč; 

 

 usnesením č. 27 - s vypsáním výběrového řízení na obsazení pozice jednatele Kašperskohorských 
městských lesů s. r. o., s předpokládaným zahájením výkonu funkce od 1. 6. 2019. 
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Rada města vyslovila 

 usnesením č. 10 - kladné stanovisko k realizaci domovní ČOV TOPAS 5 pro rekreační objekt č. ev. 17 

na st. p. č.  100 v k. ú. Horská Kvilda dle předložené projektové dokumentace, na základě žádosti 
. 

 

 

Rada města odložila 

 usnesením č. 12 - projednání  vyhlášení výzvy k předkládání nabídek na realizaci stavebních prací 
v rámci akce „HRAD KAŠPERK – NÁVŠTĚVNICKÉ WC NA PRVNÍM NÁDVOŘÍ“, do doby doplnění 
podkladů k projektu; 

 

 

Rada města doporučila  
 usnesením č. 15 - zastupitelstvu města schválit kompenzaci provozní ztráty tělocvičny nad rámec 

Nájemní smlouvy a dodatku č. 1 k zajištění sportovních aktivit pro přednostní skupiny za 
zvýhodněné ceny mezi Městem Kašperské Hory s.r.o. a Technickými službami Města Kašperské 
Hory s.r.o. ve výši 889.581,- Kč. 

 

 

Rada města souhlasila a doporučila 

 usnesením č. 31 – RM souhlasila s návrhem na  posunutí katastrální hranice mezi k. ú. Kašperské 
Hory a k. ú. Kavrlík v rámci komplexní pozemkové úpravy Kašperské Hory a podání žádosti na Státní 
pozemkový úřad Klatovy na provedení změny. Rada města zároveň  doporučuje změnu 
k projednání zastupitelstvu města. 

 

 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18.45  hod. 

V Kašperských Horách 20. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                              …..........………………………………………. 
Bohuslava Bernardová, starostka                                                      Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
 

Ověřeno dne: 26. 3. 2019 


