Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 16 dne 26. 5. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. R. Bečvář
Omluveni: -----------Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin
Jednání rady města probíhalo tak, že od 13,30 hodin zasedala rada města, od 16.00 hodin rada rozšířená
o zastupitele města a po ukončení jednání rozšířené rady bylo dokončeno jednání rady města bez
zastupitelů. Prezenční listina přítomných zastupitelů je rovněž součástí zápisu z jednání RM.

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Finanční agenda
a) rozpočtové opatření č. 5/2020
b) přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí - kompenzace ztrát obcím na území NP
Šumava (daň z nemovitostí)
5. Majetková agenda
a) žádost o povolení stavby odkanalizování budovy č.p. 14 na náměstí v Kašperských Horách –
římskokatolická farnost
b) informace o možnosti pořízení zařízení na opravy komunikací / silnic
c) projednání možnosti zřízení parkovacích míst pro stavbu „Rezidence Sušická ul.“
d) informace o návrhu směny pozemků v k. ú. Dolní Dvorce
6. Pozemková agenda
a) záměry prodeje nemovitostí v majetku města (rada města rozšířená o zastupitele)
7. Hrad Kašperk
a) provozní záležitost - upgrade SW ABX
8. MěKIS Kašperské Hory
a) výroční zpráva MěKIS za rok 2019
b) činnost kulturní komise
c) dotační program města Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové
činnosti
d) darovací smlouva v rámci partnerství projektu „1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a
Čechami“
9. Kašperskohorské městské lesy s. r. o.
a) výroční zpráva
10. Ostatní
a) žádost o příspěvek na Plavecko-běžecký pohár 2020
b) stažení žádosti o prominutí nájmu
c) žádost o povolení umístění mobilního stánku
d) povolení podnájmu bytu
e) souhlas vlastníka se vstupem na pozemky
f) propagace města – spolupráce s portálem Cyklotoulky
g) „Venkovní bazén hotelu Šumava Wellness & Sport, Kašperské Hory 375“ – vyjádření k projektové
dokumentaci
h) žádost o příspěvek na vydání dalšího ročníku Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy
i) oprava havarijního stavu v bytě MUDr. M. Patákové
11. Bytová agenda
a) nájmy městských bytů
12. Závěr

–1–

Rada města schválila:









usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 26. 5. 2020;
usnesením č. 3 - přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na kompenzaci ztrát obcím (daň
z nemovitosti) na území NP Šumava ve výši 36.860,- Kč;
usnesením č. 4 - rozpočtové opatření č. 5/2020, jímž se kapitola příjmů povyšuje o částku 36.860,Kč (dotace od MŽP - kompenzace ztrát obcím na území NP Šumava-daň z nemovitostí), kapitola
výdajů se nemění (jedná se o přesun prostředků ve výši 198.000,- Kč v rámci rozpočtu; tj. 80.000,Kč opravy v ZŠ, 117.075,35 Kč doplatek ztráty na sportovní halu za rok 2019);
usnesením č. 9 - výroční zprávu Městského kulturního a informačního střediska Kašperské Hory za
rok 2019, a to bez výhrad;
usnesením č. 11 - žádosti do dotačního programu města Kašperské Hory Podpora vzdělávání,
kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2020 v oblasti kultury a sportu,
v rozsahu navrhovaném kulturní komisí (celkem 174.800 Kč) a sportovní komisí (celkem 72.000 Kč);
usnesením č. 13 - výroční zprávu Kašperskohorských městských lesů s. r. o. za rok 2019, a to bez
výhrad;
usnesením č. 14 - finanční spoluúčast při realizaci XX. ročníku Plavecko-běžeckého poháru (září
2020) ve výši 5.000,- Kč;

Rada města vzala na vědomí:






usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
usnesením č. 10 - zápisy z jednání kulturní komise a doporučení kulturní komise k jednotlivým
projednávaným bodům s tím, že jednotlivé návrhy kulturní komise budou projednány na některém
z dalších jednání rady města;
usnesením č. 15 - zpětvzetí žádosti o prominutí nájmu nebytových prostor;
usnesením č. 25 - novou žádost o nájem městského bytu a souhlasí s jejím zařazením do seznamu
žadatelů o městský byt;
usnesením č. 26 - informaci o dluzích za nájem městského bytu a souhlasí s uzavřením splátkového
kalendáře na základě žádosti
s tím,
že dlužné nájemné bude uhrazeno do 31. 10. 2020;

Rada města souhlasila:









usnesením č. 5 - s vybudováním nové kanalizační přípojky k budově farnosti, Náměstí č.p. 14,
Kašperské Hory. Vzhledem k odtokovým poměrům je nutné přípojku zrealizovat přes dvůr objektu
č.p. 15 (hostel), napojením do kanalizační přípojky tohoto objektu. Veškeré náklady na vybudování
přípojky bude hradit žadatel, Římskokatolická farnost Kašperské Hory;
usnesením č. 6 - s vybudováním 4 parkovacích míst v ul. Horní v Kašperských Horách, pro účely
vyhrazeného parkování pro bytový dům č.p. 167 – investor Jan Mergl. Z navrhovaných řešení byla
zvolena alternativa č. 2 pro umístění parkovacích stání;
usnesením č. 8 - s pořízením vylepšené verze pokladního počítačového systém ABX pro provoz
organizační složky Hrad Kašperk, za cenu 6.050,- Kč včetně DPH dle cenové nabídky ABX Software,
s. r. o. Praha;
usnesením č. 17 - s prodloužením doby podnájmu městského bytu č. 7 v čp. 385 v Kašperských
Horách, o dobu jednoho roku, tj. do 30. 6. 2021;
usnesením č. 19 - se vstupem žadatele Road Movies spol. s r. o. na pozemky ve vlastnictví města
(dle žádosti) za účelem natáčení filmu „Tady hlídáme my“, ve dnech 28. 5. – 9. 6. 2020;
usnesením č. 20 - se zpracováním propagace města formou novinové reportáže a fotografií
(reportáž + 20 fotografií) dle nabídky portálu Cyklotoulky za celkovou cenu 11.000,- Kč + DPH;
usnesením č. 21 - s realizací akce „Venkovní bazén hotelu Šumava Wellness & Sport, Kašperské
Hory 375“ dle předložené projektové dokumentace;
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usnesením č. 22 - s finanční spoluúčastí města Kašperské Hory na vydání dalšího čísla Vlastivědného
sborníku Muzea Šumavy (XI), a to do výše 5.000,- Kč;
usnesením č. 23 - s provedením oprav havarijního stavu sociálního zařízení v bytě umístěném ve
zdravotním středisku, a to z důvodu havárie vodovodního vedení a prosakování vody do ostatních
částí budovy, a to firmou Provádění staveb, Petr Jelínek, IČ: 103 50 926, za cenu dle nabídkového
rozpočtu do 110.000,- Kč bez DPH;
usnesením č. 24 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm žadatelům, kteří včas
podali žádost o prodloužení a u nichž není důvod k zamítnutí;

Rada města nesouhlasila:



usnesením č. 7 - s návrhem směny pozemků v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor, mezi městem
Kašperské Hory a
usnesením č. 16 - s umístěním mobilního prodejního stánku s občerstvením (prodej z vozu) na
parkovišti pod hradem Kašperk, ani na náměstí v Kašperských Horách;

Rada města doporučila:


usnesením č. 12 - zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a Jihočeským krajem, IČ: 70890650 a přijetí majetku uvedeného v příloze této
smlouvy. Jedná se o majetek pořízený z dotačních prostředků, kdy město Kašperské Hory bylo
partnerem projektu „1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“. Majetek je fyzicky
v Kašperských Horách a je v souladu s podmínkami projektu využíván (kostýmy a mobiliář
k projektu);

Rada města revokovala:


usnesením č. 18 - usnesení č. 31 z jednání dne 13. 5. 2020: “Rada města nesouhlasí se vstupem
žadatele na pozemky uvedené v žádosti Road Movies spol. s r. o. v uvedeném termínu. V této době
jsou pozemky hospodářsky využívané Statkem Kašperské Hory s. r. o.“.
Jednání rady města bylo ukončeno v 17.00 hod.
V Kašperských Horách 26. 5. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 3. 6. 2020
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