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Usnesení z   jednání Rady města Kašperské Hory č. 10 dne 1. 4. 2020, 

které se pro hlasování o návrzích usnesení uskuteční  prostřednictvím konferenčních telefonických 
hovorů, s ohledem na opatření vlády  k zamezení šíření nákazy koronavirem. 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl 
Dále přítomni:  Ing. A. Staňková 

Omluveni:--------------------- 

       Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin  

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Bytová agenda 

5. Finanční agenda 

6. Majetková agenda 

a) odstranění stavby č.p. 2 Kavrlík 

b) souhlas s umístěním KNN – Zhůří u Rejštejna 

7. Ostatní 
a) pacht části p. p. č. 2150/1 v k.ú. Kašperské Hory  

b) pronájem  části půdních prostor na stp. p. č. 25,  v k. ú. Žlíbek 

c) Smlouva o obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací včetně zpracování 
projektu stavby „Obnova a dostavba dopravní a technické infrastruktury v Kašperských Horách“ 

d) požadavky na aktualizaci Kritérií pro přidělování městských bytů 

e) schválení VŘ na vedoucí FO MěÚ Kašperské Hory  
f) rozhodnutí o  poskytnutí ochranných roušek a desinfekčního prostředku na ruce občanům 

g) rozpočet Kašperskohorských městských lesů s. r. o. na rok 2020 

h) přijetí dotace na výkon sociální práce  
8. Závěr 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 1. 4. 2020; 

 usnesením č. 4 - Inventarizační zprávu města za rok 2019, předloženou  předsedkyní Ústřední 
inventarizační komise Petrou Míkovou, BBUs., vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské hory, a to 
bez připomínek;  

 usnesením č. 8 -pacht části p. p. č. 2501/1  v k. ú. Kašperské Hory (náměstí) – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 4 m2 v katastrálním území Kašperské Hory pro umístění občerstvení pro 
návštěvníky města, a to  od 27. 4. 2020 do 31. 7. 2020, za pachtovné ve výši celkem 250,- Kč/měsíc, 
a to  

 usnesením č. 9 - pronájem části půdních prostor hradu Kašperk (pro umístění anténního systému a 

technologické skříně radiového vyhledávacího zařízení SHERLOG, společnosti SHERLOG Technology, 
a. s. Praha, IČ: 47115467. Podmínky pronájmu: část půdního prostoru čp. 55 Žlíbek, umístění 
anténního systému radiového vyhledávacího zařízení a příslušné technologie. Nájemné ve výši 
7.000,- Kč + DPH v platné výši / rok, zvyšovat se bude každoročně dle míry inflace, pronájem od 1. 3. 

2020 na dobu neurčitou; 
 usnesením č. 10 - odstoupení od Smlouvy o obstarání prací a výkonů souvisejících s výběrem  

zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Obnova a dostavba dopravní a 
technické infrastruktury v Kašperských Horách“ mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a 
společností Stavební služby, s. r. o. Strakonice, IČ: 46682431;  

 usnesením č. 11 - vypsání výběrového řízení na vedoucí Finančního odboru MěÚ Kašperské Hory; 
 usnesením č. 13 - rozpočet společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. na rok 2020, 

předložený jednatelkou společnosti Ing. Hanou Naušovou; 

 usnesením č. 14 - přijetí dotace na výkon sociální práce na rok 2020 ve výši 70.651,- Kč 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 z „Dotačního titulu na výkon sociální práce 
s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí“; 
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Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  

 

Rada města vzala na vědomí a souhlasila: 

 usnesením č. 3 – vzala na vědomí nové žádosti o přidělení městského bytu a souhlasí se zapsáním 
nových zájemců o byt do seznamu žadatelů, s výjimkou žádosti  a to až do doby doložení 
právních aspektů spojených se změnou trvalého pobytu žadatelky; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 5 - s realizací záměru „Odstranění stavby RD č.p. 2 na st.p.č. 2/1 a 2/2 v k.ú. Kavrlík“  dle 
předložené projektové dokumentace pro řízení o odstranění stavby, zpracované Ing. Pavlem Vlčkem, IČ 
13859382; 

 usnesením č. 6 - s umístěním stavby „IV-12-0011130-Zhůří, 5RD-TR, kNN“ do pozemků ve vlastnictví 
města Kašperské Hory p.p.č. 161 a 392, vše v k.ú. Zhůří u Rejštejna, podle předložené dokumentace 

zpracované firmou VAMA, s.r.o., IČ 47287926, 03/2020, za podmínky, že nebude poškozena 
stávající komunikace na p.p.č. 392, k.ú. Zhůří u Rejštejna a vedení zde bude řešeno podvrtem; 

 usnesením č. 7 - s umístěním stavby „IV-12-0011130-Zhůří, 5RD-TR, kNN“ v blízkosti lesních 

pozemků p.p.č. 10 a 393, obě v k. ú. Zhůří u Rejštejna, které jsou v majetku města Kašperské Hory, 

podle předložené dokumentace, zpracované firmou VAMA, s.r.o., IČ 47287926, 03/2020; 

 

Rada města rozhodla: 

 usnesením č. 12 - o poskytnutí 2 ks ochranných roušek a 0,25 l desinfekčního prostředku na ruce 
pro každého občana trvale žijícího ve správním území města Kašperské Hory; 

 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno ve 14.35 hod.  

               V Kašperských Horách 1. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka         Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

                         v. r.                   v. r.   

 

Ověřeno dne: 7. 4.  2020 


