Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 3 v roce 2021 dne 3. 2. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14,00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Petra Heberleinová, Ing. M. Skrbek, V. Vintr
Omluveni: -------Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Majetková agenda
a) žádost o napojení na městskou kanalizaci v ul. Besední;
b) žádost o výpůjčku klubovny v Horském klubu pro Klub Jonáš;
c) kalkulace víceprací v rámci rekonstrukce ul. Vimperská (DÚR);
d) oznámení o zahájení správního řízení o výjimce ze zákazu v NP Šumava;
e) žádost Svazu zdravotně postižených Šumava o příspěvek na činnost v roce 2021;
f) Dodatek č. 1 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
g) vyjádření společnosti VAK servis s. r. o. Klatovy k žádosti společnosti Rynostav s. r. o.;
6. Pozemková agenda
a) žádost o souhlas vlastníka pozemků;
b) žádost o povolení k uspořádání kašperskohorské pouti v roce 2021;
c) žádost o prodloužení pronájmu stánku na náměstí;
7. Agenda odboru životního prostředí
a) žádosti o kácení dřevin;
8. MěKIS Kašperské Hory – výroční zpráva za rok 2020;
9. OS Hrad Kašperk
a) výroční zpráva za rok 2020;
b) Šumavské trojhradí, z.s. – umístění sídla spolku;
10. EVK Kašperské Hory s. r. o. – konečná cena tepla za rok 2020;
11.Ostatní
a) výroba městské vlajky a znaku a jejich zápis do sněmovního registru komunálních symbolů;
b) odměna člena komise pro projednávání přestupků;
c) ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. – doložení dokumentace k vyřazovanému majetku;
d) Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory o místním poplatku z pobytu;
e) Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. – souhlas s pořízením majetku;
f) nabídka nového parkovacího systému pro město;
g) podání žádosti o dotaci do programu PK - Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji.
12.Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 3. 2. 2021;
 usnesením č. 9 - poskytnutí příspěvku Svazu zdravotně postižených Šumava, IČ: 72053496, na činnost
svazu v roce 2021, ve výši 5.000,- Kč;
 usnesením č. 10 - Dodatek č. 1 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností Pošumavská odpadová, s.r.o.
a pověřuje starostku podpisem dodatku;
 usnesením č. 14 - záměr pronájmu pozemkových parcel číslo: 2361 - ostatní plocha, 2321 ostatní plocha, 2322 - ostatní plocha, 2319 - ostatní plocha, 2316 část - ostatní plocha,
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1543/2 - ostatní plocha, 2320 - ostatní plocha, 2357 část - ostatní plocha, 2360 - ostatní
plocha, 2363 – ostatní plocha o celkové výměře 5 904 m2, vše v katastrálním území
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: minimální výše pronájmu: 15.000,- Kč za celou dobu
nájmu, pronájem v termínu od 2. 8. 2021 do 9. 8. 2021, pro účely provozování prvků lidové
technické zábavy v době konání kašperskohorské pouti;
usnesením č. 19 - Výroční zprávu Městského kulturního a informačního střediska v Kašperských

Horách za rok 2020;
usnesením č. 20 - Výroční zprávu OS Hrad Kašperk za rok 2020;
usnesením č. 22 - schvaluje výpočet konečné ceny tepla za rok 2020, provedený dodavatelskou
společností EVK Kašperské Hory s. r. o. Konečná cena tepla za rok 2020 je 426,80 Kč včetně DPH (Kč/GJ),
cena tepelné energie oproti loňskému roku poklesla díky změně sazby DPH o 19,40 Kč vč. DPH (Kč/GJ);
usnesením č. 23 - zaslání žádosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii o schválení návrhu městské vlajky
dle návrhu č. 3 (figura ruka s kladivy a kvádrované hradby s dolním pruhem širokým jednu třetinu šířky
listu, je užito damaskování), a blason městského znaku, pro zápis do Registru komunálních symbolů,
a doporučila zastupitelstvu města schválit tyto návrhy;
usnesením č. 24 - odměnu pro člena Komise pro projednávání přestupků pana
Kašperské Hory, ve výši 3.000,- Kč hrubého. Odměna bude vyplacena v únoru 2021;
usnesením č. 27 - pořízení traktoru pro provoz společnosti Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o.
Nákup bude spolufinancován úvěrem na dobu 5 let, max. do výše 1,4 mil. Kč bez DPH;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dluhu nájemného městského bytu, na
základě žádosti
Kašperské Hory, s podmínkou úhrady evidovaného nedoplatku za
odpady (2018-2020) nejpozději do 28. 2. 2021, a s tím, že dlužné nájemné bude uhrazeno do 31. 07. 2021
dle splátkového kalendáře;
 usnesením č. 6 - s výpůjčkou klubovny č. 2 v Horském klubu v Kašperských Horách, pro účely
volnočasových aktivit Klubu Jonáš v roce 2021, na základě žádosti Oblastní Charity v Sušici, a to vždy ve
čtvrtek od 15 do 18 hodin;
 usnesením č. 13 - s vybudováním nové naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví města Kašperské Hory,
zaměřené na faunu Kašperskohorska, a s umístěním 8 infopanelů, jednoho úvodního panelu a jednoho
interaktivního prvku na trase, na základě žádosti
Stezka bude umístěna na pozemkových parcelách č. 1723/1, 1723/7, 1723/9, 1723/10, 1723/17, 1730/1,
1729, 1727, 1726, 1724/2, 1724/1, 1750, 2235/1, 1736 – vše v k. ú. Kašperské Hory, na pozemkových
parcelách č. 206, 103/2, 103/1, 104/1, 182, 107/8, 636/1, 637, 132, 628/3 – vše v k. ú. Lídlovy Dvory a na
pozemkové parcele č. 205 v k. ú. Červená u Kašperských Hor;
 usnesením č. 15 - s prodloužením smlouvy na pronájem nebytových prostor - stánek č. 3 na náměstí
v Kašperských Horách, na základě žádosti
Kašperské Hory, do 31. 12. 2021 za obvyklé
nájemné;
 usnesením č. 17 - s odstraněním dřevin na p.p.č. 2146/1 v k.ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví Města
Kašperské Hory. Práce budou provedeny na náklady žadatele



usnesením č. 21 - , jako vlastník nemovitosti, s umístěním sídla zapsaného spolku Šumavské trojhradí, z. s.,
na adresu: Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory. Rada města si zároveň vyhrazuje pravomoc tento souhlas
kdykoliv odvolat;
usnesením č. 30 - s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Plzeňského kraje ‚Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021‘, na zpracování dokumentace pro
územní řízení k akci “ Otavská cyklostezka, úsek Radešov – Kašperské Hory, stavební úpravy lesní cesty na
cyklostezku“, Ing. Jiřím Ševčíkem, Plzeň, IČ: 68825790;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - informace o plnění úhrady schváleného splátkového kalendáře
s tím, že dlužné nájemné bude uhrazeno do 31. 07. 2021;
 usnesením č. 7 - vyčíslenou kalkulaci víceprací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Vimperská“, předloženou
dodavatelem akce, společností VIN Consult s. r. o. Praha, IČ: 49614967 a pověřuje starostku města
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Bohuslavu Bernardovou a Ing. Janu Slonkovou jednáním se zhotovitelem o obsahu dodatku ke Smlouvě
o dílo na uvedenou akci;
usnesením č. 8 - informaci Správy NP Šumava o zahájení správního řízení o výjimce ze zákazu v NP Šumava
pro Klub českých turistů (vjezd na účelové komunikace NP Šumava za účelem obnovy a údržby turistických
tras a prvků);
usnesením č. 11 - vyjádření subdodavatele prací v rámci projektu „Kašperské Hory, ul. Besední
a křižovatka Besední – Vimperská“ VAK Servis s. r. o. Klatovy, k žádosti společnosti Rynostav s. r .o. o nové
napojení kanalizační přípojky v ul. Besední pro č. p.18;
usnesením č. 25 - doložení likvidačních protokolů k vyřazovanému majetku ZŠ, ZUŠ a MŠ v Kašperských
Horách, p. o. na základě usnesení RM č. 41 ze dne 20. 1. 2021;
usnesením č. 28 - nabídku společnosti Saba ClickPark s.r.o., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, na
pořízení moderního parkovacího systému;

Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 5 - se vstupem do chodníkové části ulice Besední v Kašperských Horách, na základě žádosti
vlastníka domu čp. 23 o napojení na městskou kanalizaci;
 usnesením č. 12 - se vstupem do chodníkové části ulice Besední v Kašperských Horách, na základě žádosti
společnosti Rynostav s. r. o. Sušice o vybudování nové přípojky na městskou kanalizaci, namísto
připravené přípojky zhotovené dle požadavku firmy v rámci rekonstrukce čp. 18 v Kašperských Horách;
 usnesením č. 18 - s odstraněním 3 ks suchých dřevin - javor klen - na městském pozemku p.p.č. 942/1
v k.ú. Kašperské Hory;
Rada města odložila:
 usnesením č. 16 - projednání odstranění dřevin na pozemcích v k.ú. Vchynice Tetov, ve vlastnictví města
Kašperské Hory, do doby vyjádření Kašperskohorských městských lesů s. r. o.;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 26 - zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské Hory
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, dle předloženého návrhu;
Rada města uložila:
 usnesením č. 29 - Ing. R. Bečvářovi a V. Vintrovi, aby provedli vyhodnocení provozu stávajících
parkovacích automatů a vhodnost změny parkovacího systému pro město Kašperské Hory, navrhli
možnosti řešení a zpracovali podklad pro jednání rady města 31. 3. 2021;
Jednání rady města bylo ukončeno v 17,00 hod.
V Kašperských Horách 3. 2. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 8. 2. 2021
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