Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 22 dne 5. 8. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář, Jaroslav Schmid, Václav Nový
Omluveni: Ing. Hana Naušová (přítomna od bodu č.6d)
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Finanční agenda
a) rozpočtové opatření č. 9/2020
6. Majetková agenda
a) úpravy vedení CZT - přeložení teplovodu v objektu hasičské zbrojnice v Kašperských Horách
b) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Kašperské Hory, Rekonstrukce ulice Besední a křižovatka
Besední × Vimperská“
c) Smlouva o smlouvě budoucí k akci „Kašperské Hory, rekonstrukce ulice Vimperská“
d) souhlas s provedením nové přípojky NN v k.ú. Opolenec, návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
e) Stanovisko ke komunikačnímu napojení v rámci akce: Novostavba rodinného domu Kavrlík H+S –
části 1
f) Stanovisko ke komunikačnímu napojení v rámci akce: Novostavba rodinného domu Kavrlík H+Sčást 2
g) žádost o souhlas s vyhrazeným užíváním parkovacího místa
7. Pozemková agenda
a) žádost o souhlas vlastníka dotčených pozemků - revokace usnesení z 15. 7. 2020, opakované
projednání
b) záměr pronájmu části p. p. č. 55/3 v k. ú. Kašperské Hory
c) majetková komise
8. Ostatní, diskuse
a) informace o řešení stížnosti na ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.
b) zabezpečení fungování Jednotky SDH Kašperské Hory
c) zpráva o ekonomické situaci společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za II. čtvrtletí 2020
d) zpráva o ekonomické situaci společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o za
I. pololetí 2020
e) provozování městského autobusu – modrý
f) Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště u školy
g) ekonomický přehled hospodaření společnosti Kašperskohorské městské lesy za II. pololetí 2020
9. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 5. 8. 2020;
 usnesením č. 4 - rozpočtové opatření č. 9/2020, kterým se kapitola příjmů navyšuje o 100.500,- Kč
(pronájmy nemovitostí, sankce a poplatky), kapitola výdajů se navyšuje o 90.000,- Kč (úhrady
projektu Šumavské Trojhradi z dotace – v minulém rozpočtovém opatření přijata do příjmů),
přesunují se položky ve výdajové kapitole požární ochrany (31.000,- Kč doplatek mezd) a OS Hrad
Kašperk (18.000,- Kč elektroinstalace, gril);
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usnesením č. 5 - uzavření smlouvy o dílo na provedení úpravy vnitřního vedení CZT v objektu
hasičské zbrojnice v Kašperských Horách, za cenu 233.316,- Kč, mezi městem Kašperské Hory, IČ:
00255645 a EVK Kašperské Hory s. r. o. IČ: 05230624, a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy;
usnesením č. 12 - vyhrazení parkovacího místa na části p. p. č. 2206/1 v k. ú. Kašperské Hory, pro
osobní automobil ve vlastnictví žadatele I
(RZ 3M3 9965), v souladu s platnou legislativou a za podmínek stanovených OZV města
Kašperské Hory č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to na dobu od 1.
9. 2020 do 31. 8. 2022;
usnesením č. 15 - výpůjčku části p.p.č. 55/3 v k. ú. Kašperské Hory o velikosti 10 m2,
za účelem uskladnění dřeva;
usnesením č. 16 – záměr prodeje pozemkových parcel číslo 327 a 328 – obě ostatní plochy, ostatní
komunikace, v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, za cenu 170,- Kčm2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

Rada města neschválila:
 usnesením č. 17 - záměr prodeje stavební parcely číslo 423 – zastavená plocha a nádvoří,
v katastrálním území Kašperské Hory;
 usnesením č. 18 - záměr prodeje části pozemkových parcel číslo 942/4 a 935/5 – obě zahrady,
v katastrálním území Kašperské Hory;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 6 - s uzavřením Dodatku č. 3 smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce ulice Besední
a křižovatka Besední x Vimperská“, mezi Městem Kašperské Hory, Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje a zhotovitelem Společností Kašperské Hory – Besední: SKT + SW, jehož
předmětem je omezení díla o stavební objekt SO 201B – Opěrná zeď u šaten základní školy,
a pověřuje starostku města jejím podpisem;
 usnesením č. 7 - s uzavřením smlouvy o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury v souladu
s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 350/2012 platném znění v rámci akce „Kašperské
Hory, rekonstrukce ulice Vimperská“, mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností
CETIN a.s. Praha, IČ: 04084063 (vlastník technické infrastruktury), a pověřuje starostku města jejím
podpisem. Předmětem smlouvy je prohlášení, že hodláme provést stavbu „Rekonstrukce Vimperská
– Kašperské Hory“, která vyvolá vynucenou překládku sítí v majetku vlastníka technické
infrastruktury;
 usnesením č. 8 - jako vlastník p.p.č. 319 v k.ú. Opolenec, s umístěním a s realizací stavby „Opolenec,
KT, pč.9/1 - NN“, na p.p.č. 9/1 v k.ú. Opolenec, podle předložené dokumentace, zpracované J.
Horákovou, Senergo, IČ: 26915413,7/2020;
 usnesením č. 10 - s napojením stavby „Novostavba rodinného domu Kavrlík H+S“ k účelové
komunikaci na parc. č. 122 v k.ú. Kavrlík, dle předložené koordinační situace, v části průjezdu mezi
st. p. č. 2/5, 2/1 a 3, vše v k.ú. Kavrlík;
 usnesením č. 11 - s napojením stavby „Novostavba rodinného domu Kavrlík H+S“
 k účelové komunikaci na parc. č. 122 v k.ú. Kavrlík, dle předložené koordinační situace
dokumentace, v části průjezdu mezi p. p. č. 159/2, st. p. č. 2/4 a 3, vše v k.ú. Kavrlík;
 usnesením č. 14 - , jako vlastník dotčené parcely, s provedením akce „Dolní Dvorce, KT, pč. 245 –
NN“. Stavbou budou dotčeny pozemkové parcely číslo 323 a 344/1, obě ostatní plochy, ostatní
komunikace v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor. ČEZ Distribuce, a.s., je
investorem výstavby nového zemního kabelu nízkého napětí v obci Dolní Dvorce z důvodu připojení
nové výstavby pro trvalé bydlení na pozemkových parcelách číslo 21 a 245/1, obě v katastrálním
Dolní Dvorce u Kašperských Hor;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 9 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-0016572 Opolenec, KT, p. č. 9/1 – NN, mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV –Podmokly, IČ: 24729035;
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Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 3 - informace bytové referentky o úhradách dlužných nájmů na základě schválených
splátkových kalendářů;
 usnesením č. 19 - vyřešení stížnosti podané na hodnocení výsledků vzdělávání v ZŠ, ZUŠ a MŠ
Kašperské Hory, p. o., které doložil ředitel školy na základě doporučení Českou školní inspekcí;
 usnesením č. 20 - zprávu o výsledcích hospodaření a ekonomické situaci společnosti EVK Kašperské
Hory s. r. o. za II. čtvrtletí roku 2020, předloženou jednatelem společnosti;
 usnesením č. 21 - informace o výsledcích hospodaření a ekonomické situaci společnosti Technické
služby Města Kašperské Hory s. r. o., za období 1. 1. - 30. 6. 2020, předložené jednatelem
společnosti;
 usnesením č. 22 - ekonomický přehled – výsledky hospodaření společnosti Kašperskohorské
městské lesy s. r .o. za I. pololetí roku 2020, předložený jednatelkou společnosti;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 13 - usnesení č. 23 ze dne 15. 7. 2020: „Rada města souhlasí, jako vlastník dotčené
parcely, s provedením akce „Dolní Dvorce, KT, pč. 245 – NN“. Stavbou budou dotčeny pozemkové
parcely číslo 323 a 344/1, obě ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Dolní
Dvorce u Kašperských Hor. ČEZ Distribuce, a.s., je investorem výstavby nového zemního kabelu
nízkého napětí v obci Dolní Dvorce z důvodu připojení nové výstavby pro trvalé bydlení na
pozemkových parcelách číslo 21 a 245/1, obě v katastrálním Dolní Dvorce u Kašperských Hor.“
Jednání rady města bylo ukončeno v 17.00 hod.
V Kašperských Horách 5. 8. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 10. 8. 2020

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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