ocení

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 8 v roce 2022
které se konalo 12.04.2022 v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petr Málek
Omluveni:--Zahájení jednání: ve 14:00 h

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Pozemková agenda
a) pronájem nebytových prostor v č.p. 165 v Kašperských Horách;
6. Majetková agenda
a) administrace výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby „Bytový dům - Kašperské
Hory“ v Besední ulici;
b) smlouva o dílo na administraci projektu „Kašperské Hory – energeticky úsporná
budova“;
c) smlouva o dílo na vypracování zastavovací studie lokality u vodárny;
7. Finanční agenda
8. Ostatní
a) informace o zápisu do ZŠ na školní rok 2022/2023;
b) žádost Svazu zdravotně postižených Šumava o finanční podporu;
c) informace o výsledcích hospodaření společnosti EVK Kašperské Hory za I. čtvrtletí
2022;
d) žádost o pronájem kina pro pořádání kulturní akce;
e) prodej nepotřebného majetku – malého autobusu;
9. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 12.04.2022;
 usnesením č. 16 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč Svazu zdravotně
postižených Šumava, Sušice, IČ: 72053496, na zajištění zdravotně-rehabilitačních aktivit
členů svazu;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 6 - na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 04.04.2022;




usnesením č. 15 - informaci o výsledku zápisu dětí do 1. třídy základní školy
v Kašperských Horách na školní rok 2022/2023;
usnesením č. 17 - informaci o výsledcích hospodaření společnosti EVK Kašperské Hory,
s. r. o. za I. čtvrtletí roku 2022;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům,
kteří o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 4 - se zapsáním nových žádostí o přidělení městských bytů do seznamu
uchazečů o byt;
 usnesením č. 5 - s prodloužením nájemní smlouvy
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s tím, že pokud nájemce nezaplatí zůstatek pohledávky dlužného nájemného do konce
měsíce dubna 2022, nebude mu dále nájem městského bytu prodloužen a skončí ke dni
30.04.2022;
 usnesením č. 7 - s přidělením jednoho městského bytu a jednoho bytu v DPS podle
doporučení bytové komise;
 usnesením č. 8 - s pronájmem nebytových prostor v budově č.p. 165 ve Smetanově ulici
v Kašperských Horách, které jsou součástí st.p.č. 272, o výměře 10,52 m 2, v k.ú.
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: 1.500,00 Kč/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru
inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu neurčitou od 01.04.2022
s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účely skladování,
341 92 Kašperské Hory;
 usnesením č. 9 - s nabídkou na zajištění administrace výběrového řízení pro výběr
zhotovitele stavby „Bytový dům - Kašperské Hory v Besední ulici“ společnosti GPL-Invest,
s.r.o., IČ: 260 70 766, Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, za cenu 80.000,00 Kč bez
DPH.;
 usnesením č. 10 - s uzavřením Příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového
řízení pro výběr zhotovitele stavby „Bytový dům - Kašperské Hory v Besední ulici“ mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a administrátorem GPL-Invest, s.r.o., IČ: 260
70 766, za cenu 80.000,00 Kč bez DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 11 - s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o dotaci, včetně
administrativního řízení a závěrečného vyhodnocení, projektového záměru „Kašperské
Hory – energeticky úsporná budova“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645,
a společností G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice, IČ: 26064928, za cenu 380.000,00 Kč
bez DPH (cena splatná v případě schválení dotace), a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy;
 usnesením č. 12 - s uzavřením smlouvy o dílo „Vypracování zastavovací studie lokality
u vodárny“ mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností S-pro servis s.r.o.,
IČ: 06016910, Pivovarská 1272, Blatná, za cenu 350.000,00 Kč bez DPH a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 14 - rozpočtové opatření č. 5/2022, kterým se navyšuje příjmová i výdajová
kapitola rozpočtu o 17.331,00 Kč ("Kašperky Ukrajině" – výtěžek z akce přeposlaný na
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humanitární účely prostřednictvím organizace "Člověk v tísni") a dále se jím snižuje výše
příspěvku na výkon státní správy, kterou pro rok 2022 město obdrží ve schválené výši
1.205.000,00 Kč;
usnesením č. 18 - s pronájmem prostor kina agentuře Tomáš Grepl, Konice,
IČ: 64261867, pro uspořádání kulturní akce dne 6. května 2022. Cena nájmu 1.000,00
Kč/hod., doba pronájmu 5 hodin (16-21 hodin). Prostory kina budou předány a převzaty
pracovníkem MěKIS;
usnesením č. 19 - s prodejem nepotřebného autobusu Mercedes Benz (M3), r. v. 2008,
z majetku města, nejvýhodnější nabídce;
usnesením č. 20 - s uspořádáním akce stavějí májky 30.04.2022 v prostoru náměstí (před
kostelem sv. Markéty v Kašperských Horách);
usnesením č. 21 - s uspořádáním výroční slavnosti městské společnosti Kašperskohorské
městské lesy s. r. o. ke 30. výročí trvání společnosti a s částečnou uzavírkou náměstí po
dobu konání akce.

Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 13 - s realizací přípojky centrálního zásobování teplem k domu č.p. 25
v ul. Besední v Kašperských Horách, podle předloženého situačního výkresu žadatele
Prachatice.
Konec jednání v 15:30 h
V Kašperských Horách 12.04.2022

Bohuslava Bernardová, starostka

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta

Ověřeno dne: 14.04.2022
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