Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 27 dne 26. 6. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář
Omluveni: Ing. Alena Balounová
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.
Návrh programu
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Informace o vnitřní kontrole a plnění přijatých opatření
5. Majetková agenda - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Kašperské Hory a SMP CZ a. s.
6. Odměna jednatelům městských společností
7. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Kašperskohorské městské lesy, s. r. o.
8. Představení knihy
9. Žádost o příspěvek – ČSV ZO Kašperské Hory
10. Žádost o příspěvek – R TEAM z. s., Plavecko běžecký pohár
11. Podnět k úpravě prostor na dětském hřišti
12. Žádost o souhlas s krátkodobým parkováním veteránů na náměstí
13. Nová zřizovací listina organizační složky města Hrad Kašperk
14. Revokace usnesení RM z 19. 11. 2019
15. Pozemková agenda
a) propachtování pozemku – ovocný sad
b) souhlas s umístěním venkovních tepelných čerpadel
16. Podnájem pozemků v k. ú. Opolenec
17. Ostatní
a) souhlas s provedením překládky kabelu NN
b) rozpočtové opatření 9/2019
c) archeologický průzkum stavby „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední ×
Vimperská“
18. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 26. 6. 2019;
 usnesením č. 5 - výši odměn pro jednatele společností: Statek Kašperské Hory s. r. o.,
Kašperskohorské městské lesy s. r. o., EVK Kašperské Hory s. r. o.;
 usnesením č. 6 - obsah a uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Kašperskohorské
městské lesy, s. r. o. mezi touto obchodní společností a jednatelkou Ing. Hanou Naušovou,
kdy datem zahájení výkonu funkce je 1. 7. 2019;
 usnesením č. 7 - schvaluje poskytnutí příspěvku pro Základní organizaci Českého svazu včelařů
v Kašperských Horách, ve výši 600,- Kč na vyšetření včelstev na mor včelího plodu;
 usnesením č. 8 - spoluúčast města na zajištění XIX. ročníku Plavecko běžeckého poháru v září 2019
v Srní, formou financování materiálně-technického zabezpečení závodu do výše 5.000,- Kč;
 usnesením č. 13 - propachtování pozemkové parcely č. 682/13 – ovocný sad o výměře 13 078 m2,
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory, s těmito podmínkami:
pozemek pro sadařské a zahrádkářské účely, výše pachtovného 5.000,- Kč/rok, pachtovné se bude
zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou, Josefu
Matějkovi
–1–



usnesením č. 17 - rozpočtové opatření 9/2019, jímž se povyšuje kapitola příjmů o 3.011,- Kč
(vyúčtování za vodné, stočné - kino, nebytové prostory atd., a nájemné z a hrobová místa);

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení;
 usnesením č. 3 - informaci tajemnice městského úřadu o výsledku interní kontroly a realizaci
přijatých opatřeních v rámci personální agendy organizační složky města Hrad Kašperk;
 usnesením č. 9 - podnět k úpravě prostor na dětském hřišti (zastínění) a ukládá vedoucí Odboru
správy majetku a investic města a jednateli Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o.,
připravit na jednání rady města 17. 7. 2019 posouzení stávající situace a návrh možnosti řešení;
Rada města souhlasila:









usnesením č. 10 - s krátkodobým parkováním veteránů na kašperskohorském náměstí dne
6. 7. 2019, v době od 9 do 11 hodin v rámci konání srazu veteránů „Z - Zbrojovka Brno“, za
předpokladu že pořadatel zajistí oznámení konání akce místnímu oddělení Policie ČR a příslušné
dopravní značení prostřednictvím Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o.;
usnesením č. 14 - s umístěním venkovních jednotek tepelných čerpadel pro vytápění RD
v Kašperských Horách čp. 235, na základě žádosti
usnesením č. 15 - s podnájmem pozemků ve vlastnictví města Kašperské Hory - p. p. č. 310/1,
310/2, 310/3, vše v k. ú v k. ú. Opolenec, v nájmu Kašperskohorských městských lesů s. r. o., pro
účely provedení údržby pozemků v roce 2019. Práce provede Statek Kašperské Hory s. r. o.;
usnesením č. 16 - s provedením překládky kabelu NN v délce cca 25m u vstupu do objektu původní
tělocvičny za cenu ve výši 25.000,- Kč bez DPH. Překládku kabelu NN provede Pavel Prunner, Sušice,
IČ: 69249130, náklady hradí město Kašperské Hory;
usnesením č. 18 - s provedením archeologického průzkumu v souvislosti se stavbou „Kašperské
Hory, ul. Besední a křižovatka Besední × Vimperská“ Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše
v Klatovech, příspěvková organizace, IČO: 00075078 za cenu 5.000,- Kč/rok + DPH;

Rada města doporučila:


usnesením č. 11 - zastupitelstvu města schválit novou zřizovací listinu organizační složky města
Hrad Kašperk, a to s platností od 5. 7. 2019;

Rada města odložila:


usnesením č. 4 - projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kašperské Hory,
IČ 00255645 a společností SMP CZ, a. s. IČ: 27195147 na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy
původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“, kterým se mění předmět díla, cenu a termín jeho dokončení;

Rada města revokovala:


usnesením č. 12 - usnesení č. 26 ze dne 19. 11. 2018: Rada města bere na vědomí znění směrnice
pro nákup pracovních oděvů a obuvi pro pracovníky hradu Kašperk.
Jednání rady města bylo ukončeno v 19,15 hod.
V Kašperských Horách 26. 6. 2019

……………………………………….…………
Bohuslava Bernardová, starostka

…..........……………………………………….
Ing. Miroslav Mäntl

Ověřeno dne: 28. 6. 2019
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