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Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory, 
21. února 2019 od 17 hodin v Horském klubu. 

 

Jednání ZM bylo zahájeno v 17 hodin. 

Přítomni: Ing. Alena Balounová, Bártík Jiří, Bohuslava Bernardová, Jindřich Ešner, Bc. Lena 
Yvona Geryková, Jaroslav Chlada, Michaela Kalčíková, Ing. Ondřej Koubek, Petr Málek, 
Ing. Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda, Jiří Jirman, Mgr. Jaroslav Havel, 
Ing. Hana Naušová 

 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petra Míková, BBUs., Bc. Jan Eger, Ing. Jana Slonková, 
Ing. Roman Bečvář, Bc. Marek Jan Vrba, Mgr. Jitka Skořepová a další dle prezenční listiny.   
zapisovatel: Ivana Musilová 

pořízení audiozáznamu: ANO 

 

Oproti původně zaslanému programu byl na základě žádosti člena ZM doplněn bod 5 - PILA 
a z rozhodnutí rady města z programu stažen bod „stanovení ceny vodného 
a  stočného“ (určení cen na základě platných Rozhodnutí o přidělení dotací projektům 
„Intenzifikace ČOV“ a „Obnova pramenišť“); po projednání RM byl rovněž zařazen bod 9j) 
Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti 
v roce 2019 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání  
Zahájení 2. jednání  zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová. 
Konstatovala, že je přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy  
usnášeníschopné. 
 

Ke schválení je navržen program: 
1. Zahájení, schválení programu jednání  
2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 
4. Nová volba členů kontrolního a finančního výboru města 

5. Pila – budoucí provoz 

6. Finanční agenda 

 rozpočet města na rok 2019 

7. Majetková agenda  
 zvýšení ceny stočného dle podmínek dotace z r. 2012 

8. Pozemková agenda  
 prodej pozemku, věcná břemena 

9. Různé, diskuse 
a) Zvony pro Šumavu 

b) Schválení zmocněnce pro jednání o Územním plánu města 

c) Pojmenování nové ulice 

d) Aktualizace Kritérií pro přidělování bytů v majetku města 

e) Dopis zastupitelům – odstranění zápachu z městské kanalizace 

f) Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy ZM 

g) Soudní jednání mezi městem Kašperské Hory a  Ing. arch. Pavlem Grasse 

h) Průzkum a těžba zlata 

i) Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – 
Vimperská 

j) Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další 
zájmové činnosti v roce 2019 

10. Závěr 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 21. února 2019 v navrženém znění. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

Zastupitelstvo města se bude řídit navrženým  a schváleným programem. 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu  
Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města  Kašperské Hory 13. 12. 2018 byl ověřen zastupiteli Jindřichem 
Ešnerem a Michaelou Kalčíkovou, starostkou a místostarostou  20. 12. 2018. 
 

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi:  Ing. Hana Naušová, Jiří Bártík 

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 
21. 2. 2019 Ing. Hanu Naušovou a Jiřího Bártíka. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   
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9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

 

3. Kontrola usnesení 
Na posledním jednání zastupitelstva města 13. 12. 2018 nebylo schváleno žádné ukládací 
usnesení. 
Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení. 
 

 

 

4.  Nová volba členů Kontrolního a Finančního výboru města 

Podle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 84 bod 
2 písm. l) zastupitelstvu města je vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další 
členy a odvolávat je z funkce. 
 (Pokud ZM zvolilo přímo předsedu výboru,  pak jeho odvoláním  je zrušeno jak předsednictví, 
tak i členství; pro případ, že by šlo o změnu předsedy a  původní předseda měl být nadále 
členem, je třeba jej znovu jmenovat členem).  
Na návrh zastupitele Mgr. Svobody je projednáván bod ohledně změn  v obsazení Kontrolního 
a Finančního výboru. 
 

Konkrétní návrh obsazení novými členy: předseda KV Jaroslav Chlada, členka KV Martina 
Vrbová 

 

Stávající Kontrolní výbor tvoří: Jindřich Ešner (předseda), Jaroslav Nový, Václav Vintr 

 

Návrh na usnesení 
Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo města odvolává z Kontrolního výboru předsedu Jindřicha Ešnera a  člena 
Václava Vintra.  
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.  X  

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava  X  

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   
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6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  13 2  

PRO: 13 

PROTI: 2 (Balounová, Bernardová) 
ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

 

 

Návrh na jmenování nových členů KV: předseda KV Jaroslav Chlada, členka KV Martina 
Vrbová 

 

Navržení jmenovaní potvrdili souhlasem svou nominaci. 
 

Návrh na usnesení 
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města jmenuje členem Kontrolního výboru : Martinu Vrbovou. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.  X  

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava   X 

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav   X 

13 Mäntl Radek   X 

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  11 1 3 

PRO: 11 

PROTI: 1 (Balounová) 
ZDRŽEL SE: 3 (Bernardová, Ing. Mäntl, R. Mäntl) 
Návrh BYL přijat. 
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Návrh na usnesení 
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města jmenuje předsedou Kontrolního výboru Jaroslava Chladu. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.  X  

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava   X 

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav   X 

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  12 1 2 

PRO: 12 

PROTI: 1 (Balounová) 
ZDRŽEL SE: 2 (Bernardová, Ing. Mäntl) 
Návrh BYL přijat. 
 

Nový Kontrolní výbor tvoří: Jaroslav Chlada (předseda), Martina Vrbová, Jaroslav Nový. 
 

 

Finanční výbor 

Stávající Finanční výbor tvoří: Bc. Lena Yvona Geryková (předseda), Hedvika Zahálková, Radek 
Mäntl 
 

Návrh na nové obsazení: předseda FV Ing. Ondřej Koubek, členka FV Mgr. Bc. Marie Kolářová 

 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města souhlasí s obsazením dvou míst ve Finančním výboru novými členy 
navrženými SNK Pohoda a SNK Kašperky pro život. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.  X  

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava  X  

4 Ešner Jindřich  X  

5 Bc. Geryková Lena Yvona   X 

6 Mgr. Havel Jaroslav   X 

7 Chlada Jaroslav X   
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8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav   X 

13 Mäntl Radek   X 

14 Ing. Naušová Hana   X 

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  7 3 5 

PRO: 7 

PROTI: 3 (Balounová, Bernardová, Ešner) 
ZDRŽEL SE: 5 (Geryková, Havel, Ing. Mäntl, R. Mäntl, Naušová) 
Návrh NEBYL přijat. 
 

 

Zastupitelstvo města usnesením o počtu míst ve FV rozhodlo, že stávající obsazení Finančního výboru 
města ponechává v platnosti tak, jak bylo schváleno na ustavujícím jednání ZM dne 22. 11. 2018. 
 

 

 

5. PILA – rozhodnutí rady a budoucnost provozu  

Na základě přijatého usnesení rady města  č. 6 ze dne 6.2.2019 (Rada města souhlasí s ukončením 
Smlouvy o nájmu věcí ze dne 31. 3. 2003, uzavřené mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a Kašperskohorskými městskými lesy s. r. o., IČ: 25225138, (provoz pily čp. 156) ke dni 30. 4. 2019. 
Návrh schválen:  5 hlasy PRO) vyjádřila část zastupitelů nesouhlas s tímto rozhodnutím rady města 
a prostřednictvím zastupitele Jaroslava Chlady navrhuje, aby se rada města znovu touto problematikou 
zabývala a přijaté usnesení revokovala. 
 

Zdůvodnění návrhu J. Chlada: 16 let jsme tady měli pilu, máme velké lesy, myslím si, že se pila koupila 
správně, bohužel za 16 let není žádný posun v modernizaci pily, přitom padnul nám Kyril, Ema a další 
kalamity, vydělalo se spoustu peněz a je ostuda jak pila vypadá. Neudělala se ani generálka a byla snaha 
o novou pilu, v podstatě zase nula. Když dostaly Lesy do vínku starost o pilu, měly vždycky snahu se pily 
zbavit, pila byla navíc. Když jsme pilu koupili, 3 roky se kupovalo naše dřevo z našeho lesa, pila 
fungovala, byla výdělečná. Pak někdo vymyslel, že si naše dřevo prodáváme za stejnou cenu jako 
prodáváme do Německa. Na pile bylo zaměstnáno 15 lidí, ztenčovalo se to až na deset. Jde o 
zaměstnanost našich lidí, když to zabalíme, tak o co jde …   Dřevo se prodává za 1000,- Kč kulatina, 
kulatinu kupujeme za 2200,- Kč, co jsme prodávali do Německa, máme tam špatné mašiny, bylo mi 
řečeno, že proděláváme. Teď je to za 1000,- Kč, tak by mi zajímalo, zda je pila plusová. Dále si myslím, 
že by se osud pily měl nechat na novém jednateli, nynější půjde do důchodu. Jestliže jsme na pile 
proděleční, tak ať se zavře i nová tělocvična, je taky prodělečná. Sedíme tady 4 důchodci a my bychom 
měli podporovat co mladí vymyslí, a ne, že se bude něco zavírat. 
 

Popis situace Ing. M . Mäntl: Pan Chlada má ve spoustě věcí pravdu, do pily se neinvestovalo.  Když 
Lesy vydělávaly, od r. 2010 poměrně dost peněz, tak se to dávalo vše do města. Podívejte se, kde Lesy 
mají zázemí, kde stojí traktory, ženské se nemají kde převlékat, atd. Dřevo je sice naše, ale není 
zadarmo. Pila byla kupována hlavně proto, aby byla zaměstnanost. Pak se k tomu přidala ještě výtopna, 
byly odřezky, byly piliny. Obě věci již pominuly – cena dřeva je strašně dole a co se týče zaměstnanosti, 
v současné době je tam 9 lidí, z toho 3 perspektivní. Pila byla naposled v plusu v r. 2008 za Kyrila. V roce 
2016 se situace řešila na radě, dohodli jsme se, že uděláme nějakou nezávislou analýzu. Byl osloven 
pan Dr. J. Detvaj, který zpracoval analýzu naší pily, z které vyplývá, že je provoz zastaralý, produktivita 
práce malá. Byla ustanovena pracovní skupina pro řešení situace na pile, oslovil se pan projektant 
Lejsek, aby udělal nějaký investiční záměr na novou pilu. Sešli jsme se párkrát, nějak to vyšumělo, je to 
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nedotažený. Nakonec tam byl plán, že by se pila mohla udělat tam, co je dneska štěpka. Vrátím se 
k výpovědi. Po rozhovoru s naším ekonomem Ing. Štefanem, jsme se shodli na tom, že by nás pila 
v současné době mohla zcela potopit, dostali bychom se do platební neschopnosti a z toho důvodu 
jsem podal výpověď z nájmu. Jako jednatel společnosti za ní zodpovídám. Nikde není napsáno, že se 
pila musí zavřít, jsou i další možnosti. 
 

Ing. Koubek – vyjádřil se k současnému provozu pily, je zastaralý, není problém jen se stroji, ale i s lidmi, 
je to těžká práce, mladí lidé odcházejí většinou kvůli penězům. Nejsou náhradní díly do strojů, hrozí 
zastavení provozu. V současné době se orientujeme na krovařinu, nějaké zakázky jsou. 
 

M. Řimnáč – Budete uvažovat o tom soukromém sektoru nebo ne? 

Ing. Mäntl – Budem, ale nerozhodli jsme. 
 

J. Schmied – Souhlasím s p. Chladou, dávejte si pozor, co s pilou uděláte. Dotazuje se, zda majetek 
města je 100%, hovoří o zákoně o korporacích, o provozu společností s r. o., o tom, zda má město 
dozorčí radu. Ing. Mäntl odpovídá, že dozorčí radu dělá rada města. J. Schmied požaduje zveřejnění 
zápisů z kontrol na jednotlivých s.r.o. 
 

 

 

 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města doporučuje radě města, aby bezodkladně pokračovala v přípravě nového 
pilařského provozu. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.   X 

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava   X 

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona   X 

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana   X 

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  11  4 

PRO: 11 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 4 (Balounová, Bernardová, Geryková, Naušová) 
Návrh BYL přijat. 
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6. Finanční agenda - rozpočet města na rok 2019 

Návrh rozpočtu byl předjednán na dvou pracovních neveřejných jednáních zastupitelů, znění 
které je předmětem schvalování ZM je vyvěšeno na úředních deskách MěÚ po zákonem 
stanovenou dobu. 
 

 

 

Příloha č. 1  
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diskuse k bodu: 
P. Míková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu. B. Bernardová informuje o dvou stavbách, které je třeba 
dokončit (stará tělocvična, obnova pramenišť na Starém a Novém Ždánově). Ing. Slonková představuje plán 
investic. 
E. Haisová – chtěla bych se zeptat na tělocvičnu, ta tělocvična vyjde na půlku, co je celá hala? B. Bernardová 
odpovídá, že ano. E. Haisová – To je vtip? B. Bernardová – To je krutá skutečnost. Ing. Slonková vysvětluje 
rozpočet na tělocvičnu, J. Havel seznamuje s průběhem stavby. 
E. Haisová – proslýchá se, že jsou problémy s ozvučením tříd, není domyšleno, jak budou školkové děti chodit na 
jídlo, jak budou děti v patrech chodit na toaletu apod., jak je to vyřešeno? Reaguje starostka – záchody 
doděláváme, jídlo se bude nosit ve várnicích do výdejny. J. Havel vysvětluje ozvučení tříd. 
J. Schmied – kdo tam dělal stavební dozor? Ing. Slonková – najímáme si pana Kadaněho ze Strakonic. 
E. Haisová – bude školka naplněna, původní plán naplnit ji dvouletými dětmi je reálný? R. Nový – vysvětluje danou 
situaci, není to jen pro dvouleté děti, ale je to uděláno tak, aby tam mohly být i dvouleté děti, kapacita současné 
školky je na nejvyšší hraně. 
Mgr. Svoboda – v rozpočtu by se měla objevit nějaká finanční částka, abychom mohli naplnit předchozí usnesení, 
pokud to nebude podpořeno finančními prostředky, tak je to prázdná fráze. 
Ing. Mäntl – Není to prázdná fráze, určitě bychom v rozpočtu nějaké úspory našli, já Ti slibuju, že ty peníze když 
tak někde vyšťouráme. 
R. Kachlík – Můj dotaz je spíš na příští rok, na rok 2020, pokud se bude takhle pokračovat dál, tak nebudeme mít 
žádné prostředky. P. Míková – Tak to přesně bude, pokud budeme takhle pokračovat dál, tak za chvíli nebude 
z čeho, pak se pozastaví předpokládané investice, všichni se umírní; hlavním příjmem jsou daňové příjmy, tak 
oproti tomu budeme mít nějaké výdaje a nebudeme moc přesto jít, protože jinak rozpočet neschválíme; v příštím 
roce to bude velmi náročné, je třeba šetřit. 
Mgr. Svoboda – dotaz na Senior Taxi, zda jsou spočítány provozní náklady. Ing. Mäntl – jaké budou provozní 
náklady, to zatím nikdo netuší. Mgr. Svoboda– není možné takové auto pořídit z nějaké dotace. 
J. Havel - Senior Taxi nebude jenom pro seniory, bude mít i další využití; dotace např. pro hasiče – dodávky pro 
hasiče -  je to vázané na to, kam se s nimi může jezdit, auta se nesmí používat k civilním účelům.  
P. Málek – Máme v příjmech přijaté dotace 10.766.000 Kč, s kterými dotacemi se počítá? 

P. Míková – 1.300.000 Kč je dotace na projekt „Po stopách Karla IV.“, 1.166.000 Kč je příspěvek na výkon státní 
správy, dotace 8.300.000 Kč na obnovu pramenišť. 
 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kašperské Hory pro rok 2019 dle Přílohy č. 1. 
 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav   X 

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr   X 

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda   X 

     

 počet:  12  3 

PRO: 12 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 3 (Chlada, Málek, Svoboda) 
Návrh BYL přijat. 
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7. Majetková agenda –cena vodného a stočného 

1) Zvýšení stočného na základě dodržení podmínek dotace z r. 2012 

V r. 2012 obdrželo Město Kašperské Hory dotaci z OPŽP na realizaci projektu „Kašperské Hory 
- dostavba kanalizace“, č. CZ.1.02/1.1.00/09.05954/10048791.  Jednalo se o dobudování 
splaškové kanalizace v délce 1546 m, a to v ulicích Šumavská, Okružní a v lokalitě Cikánka 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 2. 8. 2012, je příjemce dotace povinen 
nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce zabezpečit finanční udržitelnost projektu, 
zejména zajistit soulad s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy k určení míry 
podpory z OPŽP, a to za podmínek stanovených Fondem. 
 

Podle finanční analýzy je vodné ve výši 12,- Kč + DPH (aktuální cena) v souladu s podmínkami 
stanovenými Fondem, není třeba vodné měnit. 
 

Fondem stanovená (analýzou) minimální cena pro stočné: 
Pro rok 2017     17,73 Kč + DPH 

Pro rok 2018     18,62 Kč + DPH 

Pro rok 2019    19,55 Kč + DPH 

Vzhledem k tomu, že dosud schválená cena za 1m3 je 19,- Kč + DPH, pro rok 2019 musí být dle 
finanční analýzy navýšena o 1,- Kč + DPH za 1m3, tj. na částku 20,- Kč + DPH za 1 m3. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města schvaluje, na základě plnění podmínek dotačního titulu z roku 2012 
(dostavba kanalizace / akce „Kašperské Hory - dostavba kanalizace“, reg. č. projektu 
CZ.1.02/1.1.00/09.05954/10048791), zvýšení ceny stočného pro rok 2019 o 1,00 Kč  na částku 
20 Kč + DPH/1m3. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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8. Pozemková agenda – prodej pozemku, věcná břemena 

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY 

typ orgánu  ZM datum projednání   21. 2. 2019 

Popis předkládaného materiálu / charakteristika  projednávané záležitosti 
1.  Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 14/3 – zahrada o 

výměře 202 m2 v katastrálním území Kašperské Hory. Od 1. 1. 2008 ji mají v pronájmu manželé  
. Nyní požádali o koupi 

uvedené nemovitosti. Na úředních deskách visí (v době ZM bude odviseno) záměr prodeje s těmito 
podmínkami: minimální prodejní cena 150,- Kč /m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 
rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou 
nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Parcela číslo 14/3 – Kašperské Hory – Neotvírat“, a to 

tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 20. 2. 2019 do 12.00 hodin, 
nabídka musí obsahovat kupní cenu navrhovanou kupujícím, která musí být zaplacena na účet Města 
Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva města Kašperské Hory 21. 2. 2019, v případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu, 
nemovitost bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další 
v pořadí.  
Do určeného termínu byly doručeny 4 obálky s nabídkami. 
Nabízené ceny dle doručených obálek/pořadí: 
1. Kašperské Hory - 161,- Kč /m2 

2.  Nýrsko - 150,- Kč /m2 

3.  Kašperské Hory - 203,- Kč /m2 

4. Vimperk - 193,- Kč /m2 

 

Starostka dává možnost žadatelům se vyjádřit, přihlásil se p. Maxa – vlastní vedlejší nemovitost, pozemek 
by využil pro případné opravy domu, nemá jiný přístup. M. Kehart – zdůvodňuje svoji žádost, nemá 
problém se v případě koupi domluvit s p. Maxou na vstupu na pozemek. 

 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 11 

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 14/3 – zahrada o výměře 202 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory, a to Kašperské Hory, za cenu 203,- Kč/m2. 

Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Odůvodnění ceny: cena není 
podhodnocena, v katastrálním území Kašperské Hory se nemovitosti prodávaly i za nižší cenu za 1 m2. 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   
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14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

 

2. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011874/VB/3“. Věcné břemeno se vkládá do 
pozemkové parcely číslo 314/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Opolenec. Dne 
10. 5. 2017 byla mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., uzavřena „Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-

0011874/1/VB Opolenec, KT, Duna – kNN“. Akce je hotová, je vyhotoven geometrický plán č. 104-

37/2018, věcné břemeno je v délce 104,66 m, jednorázová náhrada činí 5.250,- Kč + DPH v platné výši. 
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 
 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 12 

ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011874/VB/3“ mezi 
Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Věcné 
břemeno se vkládá do pozemkové parcely číslo 314/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním 
území Opolenec, je vymezeno geometrickým plánem č. 104-37/2018  v délce 104,66 m, jednorázová 
náhrada činí 5.250,- Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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3. Věcné břemeno. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
žádá o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti. Předmětem služebnosti je umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalických kabelů a HDPE trubky. Služebnost se 
vkládá do stavební parcely číslo 657 – zastavěná plocha a nádvoří, do pozemkové parcely číslo 1557/5 – 

trvalý travní porost, a do pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
číslo 1720, vše v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Služebnost je 
vymezena geometrickým plánem číslo 999-46/2018, jednorázová náhrada činí 500,- Kč + DPH. Dne 2. 5. 
2018 byla mezi městem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. uzavřena „Smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti“.  
 

 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 13 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kašperské Hory a Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. Služebnost se vkládá do 
stavební parcely číslo 657 – zastavěná plocha a nádvoří, do pozemkové parcely číslo 1557/5 – trvalý travní 
porost, a do pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) číslo 1720, vše 
v katastrálním území Kašperské Hory. Služebnost je vymezena geometrickým plánem číslo 999-46/2018, 

jednorázová náhrada činí 500,- Kč + DPH v platné výši.  Předmětem služebnosti je umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalických kabelů a HDPE trubky. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.   x 

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  14  1 

PRO: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:   1 (Balounová) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

4. Věcné břemeno. Praha 5, je vlastníkem ideální 1/6, 
a Kašperské Hory, je vlastníkem ideálních 5/6 pozemkové parcely číslo 
1557/8 – trvalý travní porost v katastrálním území Kašperské Hory. Město Kašperské Hory připravuje 
projekt odlehčovací stoky z Husovy ulice do sběrače (kanalizační vedení), které je potřeba umístit do výše 
uvedené nemovitosti. Město navrhuje s vlastníky uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě“, a to za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč/m, celková délka věcného 
břemene cca 50 m.  
 



16 

 

 

Návrh na usnesení 
Usnesení č. 14 

ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi 
Městem Kašperské Hory a , vlastníkem 
ideální 1/6, a , vlastníkem ideálních 5/6 
pozemkové parcely číslo 1557/8 – trvalý travní porost v katastrálním území Kašperské Hory. Do uvedené 
nemovitosti se bude vkládat stavba gravitační kanalizace v rámci investiční akce „Kašperské Hory – 

odlehčovací stoka z Husovy ulice do sběrače“. Služebnost bude v délce cca 50 m, jednorázová náhrada 
bude činit 100,- Kč/m + DPH v platné výši. 
 

 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav   X 

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  14  1 

PRO: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Chlada) 
Návrh BYL přijat. 
5. Věcné břemeno. Kašperské Hory, je vlastníkem pozemkové 
parcely číslo 178/1 – zahrada o výměře 700 m2 v katastrálním území Kašperské Hory, na které chce 
postavit rodinný domek. Podle platného územního plánu se nemovitost nachází v území městských 
smíšených ploch. Pro výstavbu rodinného domku potřebuje mít přivedenou elektřinu. Z tohoto důvodu 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-0014406 Kašperské Hory, KT, pč. 
178/1 – NN“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel číslo 180/1 – zahrada, 180/6 – 

ostatní plocha, jiná plocha a 180/11 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory 
a ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude v délce 
15 m, jednorázová náhrada bude činit 1.000,- Kč + DPH v platném znění.  
 

 

Návrh na usnesení 
Usnesení č. 15 

ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-0014406 Kašperské Hory, KT, pč. 178/1 – NN“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno se bude vkládat do 

pozemkových parcel číslo 180/1 – zahrada, 180/6 – ostatní plocha, jiná plocha a 180/11 – ostatní plocha, 
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jiná plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene 
bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude v délce 15 m, jednorázová náhrada bude činit 
1.000,- Kč + DPH v platném znění. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.   X 

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  14  1 

PRO: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1(Balounová) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

6. Věcné břemeno. Kašperské Hory, je vlastníkem pozemkové 
parcely číslo 178/1 – zahrada o výměře 700 m2 v katastrálním území Kašperské Hory, na které chce 
postavit rodinný domek. K budoucímu domku musí mít zajištěn také přístup a příjezd, a to přes 
pozemkovou parcelu číslo 180/1 – zahrada, která je ve vlastnictví města. Paní žádá o uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty“. Služebnost (věcné břemeno) v délce cca 20 m 
by se vkládala do pozemkové parcely číslo 180/1 v katastrálním území Kašperské Hory, jednorázová 
náhrada by činila 150,- Kč/m. Služebnost by spočívala v právu cesty.  
 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 16 

ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty“. Služebnost 
v délce cca 20m se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 180/1 v katastrálním území 
Kašperské Hory, ve prospěch p. p. č. 178/1, jednorázová náhrada bude činit 3000,- Kč. Služebnost 
spočívá v právu cesty. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing.   X 

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   
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7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  14  1 

PRO: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Balounová) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

 

 

9. Různé, diskuse  
 

a) Zvony pro Šumavu 

 

 

 

Tato problematika již na jednání RM proběhla s tím, že rada nedoporučuje uvedený projekt 
a v tom smyslu bude znít odpověď  nadaci. Ale vzhledem k tomu, že se výkonná ředitelka 
nadace Marcela Murgašová obrací přímo  na zastupitelstvo, předkládám znovu  do jednání 
nového ZM,  (již se řešilo na ZM  v roce 2017 – 7. prosince a ZM k tomu přijalo usnesení: 
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Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 28 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nabídce nadace Blíž k sobě o možnosti 
realizace pořízení zvonů do kostela Sv. Markéty v Kašperských Horách.  
 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č. 
Zastupitelstvo města doporučuje zrealizovat projekt pořízení zvonů pro kostel Sv. Markéty 
v Kašperských Horách v roce 2018.  
PRO: 1 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 9 (Balounová, Bernardová, Chlada, Jirman, Kalčíková, Málek, Svoboda, 
Švajková, Voldřich) 
NEPŘÍTOMEN: 5 (Bechyně, Hadrava, Havel, Naušová, Mäntl) 
Návrh NEBYL přijat – toto usnesení NEVZNIKLO 

 

PhDr. Horpeniak  chtěl akci podpořit výstavou: Výstava o zvonech v Muzeu Šumavy v KH (z 
RM 20. 11. 2017). 
 

2019: 
Rada města projednala opakovanou nabídku na svém 7.  jednání 23. 1. 2019 

a přijala následující  
Usnesení č. 10 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu realizovat v roce 2019 projekt „Zvony pro 
Šumavu“ na základě  nabídky  Nadace BLÍŽKSOBĚ. 
Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

 

 

Návrh na usnesení ZM  
Usnesení č. 17 

Zastupitelstvo města bere na vědomí opakovanou informaci o nabídce nadace Blíž k sobě 
o možnosti realizace pořízení zvonů do kostela Sv. Markéty v Kašperských Horách.  
 

Nikdo nebyl proti navrženému usnesení. 
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b) Schválení zmocněnce pro jednání o Územním plánu města 

 

Pro nadcházející období je třeba určit zmocněnce, který bude město Kašperské Hory 
zastupovat při jednáních s dotčenými orgány a institucemi ve věcech řešení/vypracování 
nového Územního plán města. Dosud vykonával tuto funkci Ing. Miroslav Mäntl. 
Rada města doporučila na svém jednání 13. 2. 2019 tímto zmocněncem starostku 
B. Bernardovou. Při jednáních o ÚP je zapotřebí předkládat o ověřené usnesení zastupitelstva 
města, které zmocněnce určuje. 
(Původní usnesení z 26. 11. 2018 RM revokovala) 
 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo města určuje zmocněncem města Kašperské Hory pro řešení otázek spojených 
s vypracováním nového Územního plánu města starostku města Bohuslavu Bernardovou. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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c) Pojmenování nové ulice 

V souvislosti s realizací inženýrských sítí a místní komunikace na pozemku p. č. 2247/2, které 
realizuje město Kašperské Hory, a vzhledem k blížícímu se dokončení stavby RD na parcele č. 
2022/16 (V souvislosti s realizací inženýrských sítí a místní komunikace na pozemku p. č. 
2247/2, které realizuje město Kašperské Hory, a vzhledem k blížícímu se dokončení stavby RD 
na parcele č. 2022/16, požádal stavební úřad  RM o projednání, a doporučení do zastupitelstva, 
města, záležitost pojmenování nové ulice.  
 

Rozhodovat o názvech ulic patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města, dle § 84 z. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, odst. 2 písm. s): Zastupitelstvu obce 
je vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství. 
 
 
 

 

 
 
Rada města návrh stavebního úřadu 13. 2. 2019 projednala a doporučila název „K Pranýři“. 
 

 

 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 19 

Zastupitelstvo města rozhodlo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění, o pojmenování nové ulice na pozemkové parcele číslo 
2247/2 v k. ú. Kašperské Hory. Nová ulice se bude jmenovat „K Pranýři“. 

 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   
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10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

 

 

d) Aktualizace Kritérií pro přidělování bytů v majetku města 

 

Kritéria pro přidělování bytů v majetku města, původně platná od roku 2005, doporučuje 
k aktualizaci dle předloženého návrhu Bytová komise.  
 

Rada města návrh Kritérií projednala dne 30. 1. 2019 a usnesením č. 6 doporučila 
zastupitelstvu města jejich schválení. 
 

 

 

původní kritéria: 
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Příloha č. 2: aktualizovaná verze 
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Návrh na usnesení  
Usnesení č. 20 

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizované znění Kritérií pro přidělování městských bytů dle 
Přílohy č. 2. 

 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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e) Dopis zastupitelům - odstranění zápachu z městské kanalizace 

31. ledna byl elektronickou poštou městu doručen následující dopis:  
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Tato problematika byla opakovaně řešena Odborem správy majetku a investic města, ve 
spolupráci s vodohospodářem a ze šetření vyplývá: 
 

Podnět  byl   prošetřován od roku 2010, kdy dům čp.337 ve Smetanově ulici 
koupil, postupně jednal se všemi starosty a investičními techniky. 
8.12.2016 – mail  / žádost o novou kanalizaci, opravu nebo novou šachtu 

9.12.2016 – mail Slonková / odpověď - info o plánované výstavbě kanalizace v lokalitě u 
výtopny 

12.12.2016 – mail  / žádost o zřízení přípojky kanalizace pro budoucí výstavbu 

13.12.2016 – mail  / žádost o obnovu přípojky k objektu čp.337 

14.12.2016 – mail Slonková / odpověď – info o přípravě výstavby kanalizace v lokalitě u 
výtopny  
13.1.2017 – mail  / žádost o kontakt na zhotovitele 

16.1.2017 – mail Slonková / kontakt na zhotovitele 

23.11.2017 – čj.2948/2017  / stížnost na zápach, žádost o provedení opatření 
15.12.2017 – čj.2289/17/ZPRúKal / stížnost p.  na OŽP Sušice 

23.1.2018 – místní šetření (zápis) 
31.1.2018 - čj.23/18/ZPRúKal / Sdělení ve věci prošetření stížnosti 
…Při prošetření podnětu nebylo shledáno žádné porušení vodního zákona, stavebního 
zákona, ani vyhlášek podle něj vydaných, proto nebude zahájeno žádné správní řízení. 
21.2.2018 – mail  / žádost o návrh řešení problému EVK, M.Vrbu 

21.2.2018 – mail Vrba / odpověď / doporučení realizovat úpravy v objektu čp.337 

22.3.2018 – čj.969/2018  / opakovaná žádost o odstranění zápachu 

10.5.2018 - čj.969/2018 Slonková / odpověď  
23.10.2018 – 3174/2018  / stížnost na zápach z kanalizace 

7.11.2018 – 3321/2018 Bečvář / vyjádření ke stížnosti 
13.11.2018 – mail  /žádost o info podle §106 a zaslání  ÚR, SP a kolaudace pro 
kanalizaci v úseku mezi objekty čp.361 a 337 

14.11.2018 – mail Slonková / odpověď – pro tuto část nebylo vydáno 

22.11.2018 – mail  / žádost o dokumentaci  
27.11.2018 – mail Slonková / odpověď – zaslání dokumentace 

27.11.2018 – mail OŽP KÚ PK – žádost o podklady ke stížnosti p. Hedbábného 

27.11.2018 – mail Slonková / zaslán certifikát k šachtě a zaměření skutečného stavu 

12.12.2018 – mail  / žádost o odstranění příčin zápachu a info o stížnosti na ČIŽP 

 

 

Na základě stížností p.  byl problém několikrát konzultován s vodohospodářem 
a s projektantem  již ve fázi zpracování projektové dokumentace a k jeho řešení byla učiněna 
příslušná opatření. V průběhu stavby zhotovitel vyšel p.  vstříc a provedl úpravy 
i na jeho přípojce. Po kolaudaci byly navíc u šachet Š 376 a 375 vyměněny poklopy 
s odvětráním za poklopy plné, bez odvětrání. Po konzultaci s provozovatelem městské 
kanalizace, projektantem, technickým dozorem stavby a zhotovitelem stavby jsem toho 
názoru, že pokud nepřiměřený zápach přetrvává, není chyba v provedení stavby, ani v umístění 
šachty. Zřejmě bude třeba hledat zdroj zápachu jinde než v kanalizačním řadu města. 
 

Jana Slonková 13.2.2019 

 

Diskuse k bodu: 
p. Hedbábný – koupili jsme si domek, je tam občasný a intenzivní zápach z městské 
kanalizace, netýká se to jen nás, úsek postižený zápachem je dlouhý nejméně 400 m, začíná 
to u domu s č.p. 403 a prozatím má zjištění končí v křižovatce Smetanova-Horní; snažím se 
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dotlačit město nějakým způsobem, aby ten problém řešilo, výsledek z mé strany žádný, ten 
zápach tam prostě je. Žádám zastupitele, aby město najalo odborníka, který by zjistil příčinu a 
město ji nechalo odstranit, protože provozujete kanalizaci, která je vadná. 
R. Mäntl – kanalizace je v naprostém pořádku a to technické řešení, které je tam navržené, je 
taky v absolutním pořádku, udělali jsme tam i některá opatření proti zápachu. Kanalizace 
občas smrdí, tak to bývá, zvláště, když jsou sucha. Děláme maximum pro to, aby vám to tam 
nesmrdělo. 
p. Hedbábný – v té kanalizaci musí být nějaká chyba, kterou já nedokáži technicky definovat. 
R. Mäntl – kanalizace je nová, máme ji prověřenou kamerovýma zkouškama. 
A. Balounová – pane Hedbábný, zeptám se Vás, zda pravidelně užíváte ten dům, jste tam 
stabilně? Nebo občas? 

p. Hedbábný – jsme tam asi tak 48 víkendů v roce. 
A. Balounová – občas se stává, já mám také starou chalupu, že v domě , kde se nebydlí občas 
ty sifony vyschnou a je třeba je zalít. 
p. Hedbábný – potvrdili mi to majitelé několika nemovitostí, že ten zápach je na ulici a je 
intenzivní, tak to není nějakýma sifonama od umyvadla. Pokud jsou nízké teploty v zimě, tak 
se to objevuje méně často, pokud je teplo zápach se objevuje častěji. 
 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 21 

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost   a . , K. Hory,  
a informace Odboru správy majetku a investic města ohledně prověření a řešení situace, 
výsledků zjištění a provedených opatřeních. 
 

 

Nikdo nebyl proti navrženému usnesení. 
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f) Odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM  
 
Do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města patří podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona 128/2000 Sb o obcích, obecní zřízení, 
také rozhodnout o odměnách fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí 
a zvláštních orgánů obce. 
 

Člena komise nebo výboru, či předsedu komise, kteří nejsou členy ZM, lze odměnit dle uvážení ZM, tedy i jako neuvolněného 
člena ZM ve funkci člena komise či výboru nebo předsedy komise - uvedené částky jsou k projednání, výši odměn nečlenů ZM 
lze stanovit i jakkoliv jinak, byť je žádoucí, aby se způsob odměňování bezdůvodně nelišil od odměn zastupitelů. 
 

Při schvalování odměn pro  členy komisí, výborů, zastupitele ad. na ustavujícím jednání ZM  
nebyly schváleny odměny pro členy výborů od 1. 1. 2019 (byly schváleny odměny do 31. 12. 
2018), kteří NEJSOU členy ZM. Prosím ZM o schválení výše odměny i pro tyto členy. 
 

 

Návrh na usnesení 
Usnesení č. 22 

Zastupitelstvo města schvaluje výši měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy 
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, v maximální  výši odměny 300,- Kč za měsíc. Peněžité 
plnění bude poskytováno čtvrtletně. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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g) Soudní jednání mezi městem Kašperské Hory a  Ing. arch. Pavlem Grassem 

starostka města informuje: 
„Dne 4. 3. 2019 bude probíhat soudní jednání u Okresního soudu v Klatovech, kdy Město 
Kašperské Hory žaluje Ing. arch. Pavla Grasseho o zaplacení částky ve výši 643.119,80 Kč 
s příslušenstvím.  
Tato částka se skládá z:  

 prodlení žalovaného se splněním předmětu díla v termínu od 1. 3. 2014 do 25. 5.2016 
– 378.705,60 Kč, 

 prodlení žalovaného se splněním předmětu díla v termínu od 16. 6. 2016 do 21. 9. 2017 
– 214.414,20 Kč, 

 smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, neboť k ukončení smlouvy došlo z důvodu porušení 
podstatných ustanovení smlouvy ze strany žalovaného – nedodržování termínů 
zhotovení díla.  

Ing. arch. Grasse zatím na dohodu nepřistoupil – více o tom ví Petr Málek – proto se celá 
záležitost dostala k soudu. Kdyby náhodou on, nebo jeho právní zástupkyně změnili názor, 
proto máme připravené usnesení, abych mohla u soudu zareagovat a rovnou dohodu 
podepsat, než si to rozmyslí.“ 

 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 23 

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu mezi městem Kašperské Hory a Ing. arch. Pavlem 
Grassem, IČ: 18065104, na základě níž zaplatí Ing. arch. Pavel Grasse městu Kašperské Hory 
celkem částku 264.414,20 Kč, představující smluvní pokutu za prodlení se zhotovením návrhu 
územního plánu města Kašperské Hory dle smlouvy o dílo č. 32/2007 ze dne 12.11.2007, a dále 
z titulu ukončení této smlouvy o dílo, a pověřuje starostku města jejím uzavřením v rámci sporu 
vedeného u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 5 C 277/2017, který tím bude ukončen. 
Náklady tohoto soudního řízení si ponese každá strana ze svého. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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h) Průzkum a těžba zlata 

- informace podává na jednání ZM starostka města a zastupitel J. Ešner 

Starostka se ptá zastupitelů, jestli jsme nadále proti těžbě zlata. Pan Ešner uvádí, že oslovil 
senátora, dostal odpověď, v senátu byl projednáván návrh, ale kyanizace opět neprošla, ale 
stále hrozí nebezpečí těžby zlata. 
Starostka konstatuje, že v zastupitelstvu jsou noví členové a tak se ptá, jak jsme na tom, protože 
pokud je nějaká akce proti těžbě zlata, tak zastupitelé se většinou nezúčastňují; chce vědět, 
jestli ona a pan Ešner mají nějakou podporu pro to, aby se někde angažovali. 
 

Návrh na usnesení  
Usnesení č. 24 

Zastupitelstvo města rozhodlo činit všechny kroky proti stanovení průzkumných území pro 
vyhledávání a průzkum vyhrazených nerostů, z nichž je možno vyrábět kovy  - zlato, wolfram a 
další užitkové prvky, samozřejmě i proti případné těžbě těchto nerostů. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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i) Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka 
Besední - Vimperská 

 

- smlouva byla projednána a doporučena zastupitelstvu ke schválení na jednání rady 
dne 20. 2. 2019 

 

Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky  
"Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská" 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

číslo smlouvy Účastníka 1:  
číslo smlouvy Účastníka 2:  
 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Město Kašperské Hory 
sídlo: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory    

zastoupené: Bohuslava Bernardová, starostka města   

IČO: 00255645  DIČ: CZ 00255645 

e-mail:  starosta@kasphory.cz 

datová schránka: kwjbxui 
tel.: 376 503 411 

kontaktní osoba: Ing. Roman Bečvář,
dále jen „Účastník 1“ 

 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119  
e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: 377 172 101  
kontaktní osoba: Radek Kadlec, 
dále jen „Účastník 2“  
všechny smluvní strany dále také jen jako „účastníci smlouvy“, „smluvní strany“ nebo 
„zadavatel“ 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účastník 1 je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 
1.2. Účastník 2 je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 

 

 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany v souladu s § 7 ZZVZ a v souladu s podmínkami této smlouvy budou 
společně zadávat veřejnou zakázku pod názvem „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka 
Besední - Vimperská“ (dále také jen jako „veřejná zakázka“).  

mailto:starosta@kasphory.cz
mailto:posta@suspk.eu
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2.2. Cílem společného zadávání je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky v zadávacím 
řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem. 

2.3. K dosažení účelu této smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat 
podle pravidel stanovených touto smlouvou.  

2.4. Podkladem pro zadávání veřejné zakázky je: 
2.4.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka 

Besední - Vimperská“ zpracovaná společností PONTEX spol. s r.o., středisko Plzeň, Plánská 
5, 301 00 Plzeň, IČ 40763439 pod č. zakázky 12 806 02 z 03/2018. 

2.4.2. Stavební povolení sp.zn. 3441/17/DOP/Pa ze dne 16. 10. 2017 vydané Městským úřadem 
Sušice, odborem dopravy a silničního hospodářství 

2.4.3. Územní rozhodnutí č.j. 01167/2015/SU ze dne 8.6.215 vydané Městským úřadem 
Kašperské Hory, stavebním úřadem.   
 

3. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

3.1.Předmětem veřejné zakázky bude provedení stavebních prací a obstarání veškerých 
souvisejících činností vedoucích k úplnému dokončení stavby „Kašperské Hory, ul. 
Besední a křižovatka Besední - Vimperská“ v rozsahu projektové dokumentace, soupisu 
prací vč. výkazu výměr a zadávací dokumentace. 

3.2.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
3.3.Pro zadání veřejné zakázky bude použit druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní 

řízení.  

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž 
jediným kritériem hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková 
cena v Kč bez DPH. 

3.4.Předpokládané finanční podíly účastníků této smlouvy na veřejné zakázce jsou 

pro Účastníka 
pro Účastníka 
Skutečné podíly účastníků se budou odvíjet od nabídkové ceny dodavatele, s nímž bude 
uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky. Výše skutečných podílů účastníků na 
celkové ceně za dílo bude uvedena ve smlouvě o dílo, kterou účastníci uzavřou s 
vybraným dodavatelem.  
 

 

4. ZPŮSOB JEDNÁNÍ JMÉNEM ZADAVATELE 

4.1. K jednání jménem účastníků v zadávacím řízení je oprávněn Účastník 1 (dále také jen 
jako „Zástupce účastníků“). 

4.2. Zástupce účastníků je oprávněn za účastníky jednat a činit veškeré právní úkony 
v průběhu zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky dle čl. 3. této smlouvy, 
stejně tak je Zástupce účastníků oprávněn za účastníky jednat a činit veškeré právní úkony 
vůči ÚOHS v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k veřejné 
zakázce dle čl. 3. této smlouvy.  

4.3. Účastník 2 tímto ke všem úkonům prováděným na základě této smlouvy v rozsahu dle 

čl. 4.2 této smlouvy uděluje Účastníkovi 1 plnou moc na dobu trvání této smlouvy, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Účastník 1 zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem 
této smlouvy. Účastníci této smlouvy deklarují, že se nejedná o zmocnění ve smyslu § 43 
ZZVZ. 

4.4. Zástupce účastníků nese veškerou odpovědnost za činění jednotlivých úkonů 
v zadávacím řízení. Ustanovením věty předchozí není dotčeno jeho právo na náhradu škody 
vůči ostatním účastníkům této smlouvy, pokud tito svým jednáním poruší své povinnosti 
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dle této smlouvy, zejména pak povinnost poskytovat Zástupci účastníků, bez jakéhokoliv 
prodlení, součinnost. 

4.5. Zástupce účastníků je oprávněn ustanovit komisi a delegovat na ni své oprávnění 
k provádění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení ve smyslu § 42 ZZVZ. Zástupce 
účastníků je dále oprávněn nechat se při provádění úkonů podle ZZVZ a této smlouvy, 
souvisejících se zadávacím řízením, smluvně zastoupit jinou osobou v rozsahu upraveném 
v § 43 ZZVZ. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Zástupce účastníků se zavazuje provést při zadávání veřejné zakázky dle čl. 3 této 
smlouvy veškeré úkony zadavatele ve smyslu ZZVZ a činit veškeré kroky v průběhu 
zadávacího řízení, zejména pak 

5.1.1. zajistit zpracování zadávací dokumentace, včetně závazného návrhu smlouvy; 
5.1.2. zahájit a vést zadávací řízení v souladu se ZZVZ; 

5.1.3. zajistit uveřejnění dle § 212, 214 a 219 ZZVZ; 
5.1.4. přijímat nabídky; 
5.1.5. poskytovat případné vysvětlení zadávací dokumentace; 
5.1.6. v případě nejasností požádat dodavatele o objasnění nabídky; 
5.1.7. rozhodovat o případném vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení; 
5.1.8. rozhodnout o výběru dodavatele; 
5.1.9. rozhodnout o zrušení zadávacího řízení v souladu se ZZVZ; 

5.1.10. přijímat námitky, přezkoumávat je a rozhodovat o nich; 
5.1.11. na vyžádání předložit ostatním účastníkům této smlouvy příslušnou dokumentaci; 
5.1.12. činit úkony v případném správním řízení před ÚOHS; 
5.1.13. po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení předat ostatním účastníkům 

této smlouvy kopie dokumentace o zadávacím řízení.  
5.2. Účastník 2 se zavazuje: 

5.2.1. vyjádřit se ve lhůtě do 5 dnů od obdržení návrhu zadávací dokumentace ze strany 
Zástupce účastníků k tomuto návrhu; v případě, že se ve stanovené lhůtě 
k obdrženému návrhu zadávací dokumentace nevyjádří, má se za to, že s ním 
souhlasí; 

5.2.2. poskytovat Zástupci účastníků veškerou součinnost potřebnou pro plnění 
povinností Zástupce účastníků uvedených shora v odst. 5.1. této smlouvy, a to bez 
prodlení, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, tak aby mohl Zástupce 
účastníků řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené příslušnými předpisy 
(zejména ZZVZ, pravidly poskytovatele dotace na veřejnou zakázku apod.) pro 
zadávání veřejné zakázky; 

5.2.3. uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu ve lhůtě stanovené ZZVZ; smlouva 
s vybraných dodavatelem bude uzavřena písemně nebo v elektronické podobě (se 
zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu) 
jako vícestranná mezi tímto dodavatelem a všemi účastníky této smlouvy; 

5.2.4. navrhnout k výzvě Zástupce účastníků ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy alespoň 
jednoho svého zástupce, který bude odpovídat za kontrolu nabídky vybraného 
dodavatele ve vztahu k části díla pro Účastníka 2 a který bude současně disponovat 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; 

5.2.5. sdělit Zástupci účastníků výši jím skutečně uhrazené ceny za část pro něj 
poskytnutého plnění a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, popř. u 
smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok nejpozději do 28. února následujícího 
kalendářního roku cenu uhrazenou za část pro něj poskytnutého plnění 
v předchozím kalendářním roce. 

5.3. Smluvní strany jsou povinny zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této smlouvy. 
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6. NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

6.1. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele, vynaložené na zadávací 
řízení směřující k zadání veřejné zakázky dle této smlouvy nese Zástupce účastníků, 
nebude-li dohodnuto pro konkrétní případ jednotlivého nákladu jinak. 

6.2. Zástupce účastníků zajistí výběr dodavatelů pro služby technického dozoru stavby 
(investora), autorského dozoru stavby a koordinátora BOZP, přičemž náklady na tyto služby 
ponesou smluvní strany v poměru jejich předpokládaných podílů na financování veřejné 
zakázky, tj. v poměru 85 % pro Účastníka 1 a 15 % pro Účastníka 2. 
 

7. TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1. Účinnost této smlouvy končí, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, uzavřením 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle čl. 5.2.3 této smlouvy nebo zrušením 
zadávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.2. Na závazky smluvních stran dle čl. 5 odst. 5.1.10 až 5.1.13 a čl. 5 odst. 5.2.5. této 
smlouvy se odst. 7.1. nevztahuje. 
 

8. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK 
MLČENLIVOSTI 

8.1.Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

8.2.Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

8.3.Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 
dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

8.4.Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

8.5.Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou stran, uzavřené v písemné formě 
a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě. Jiná forma 
změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.  
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9.2. Smlouva je vyhotovena v počtu odpovídajícím dvojnásobku účastníků této smlouvy, tj. 
po dvou vyhotoveních pro každou smluvní stranu.  

9.3. Účastník 1 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 
smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této smlouvy 

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva (Rady) města Kašperské Hory č. ..............ze dne 
............2019. 

 

Účastník 1 (Zástupce účastníků):    Účastník 2: 
 

 

 

___________________________   ______________________________________ 

Město Kašperské Hory     Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, p.o. 
Bohuslava Bernardová      Ing. Miroslav Doležal  
starostka města       generální ředitel 
 

 

 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 25 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky mezi  Městem 
Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 72053119, na 
společné zadání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská“, pro  
výběr nejvýhodnější nabídky na provedení veškerých stavebních prací a  obstarání veškerých 
souvisejících činností vedoucích k úplnému dokončení stavby, v rozsahu zadávacího řízení. 
 

 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
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j) MěKIS předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení obecné podmínky dotačního 
programu města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a 
další zájmové činnosti v roce 2019, které jsou totožné s podmínkami v roce 2018, pouze 

doplněné o bod j) v Závěrečných ustanoveních, týkající se ochrany osobních údajů.  
 

 

 

Rada města na jednání 20. 2. 2019 doporučila zastupitelstvu města program na rok 2019 ke 
schválení. 
 

 

 

Obecné podmínky dotačního programu 

 

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU, KLUBOVÉ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
V ROCE 2019 

 

 

Účel podpory 

 

Podpořit aktivní činnost občanů města Kašperské Hory a jeho částí v oblasti 
kultury, sportu, volného času i dalšího vzdělávání. Zlepšit aktivní trávení 
volného času dětí a mládeže do 18 let a přispět tak k prevenci nežádoucích 
společenských jevů.  
 

Podpořeny budou zejména tyto aktivity: 
 

a) vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské akce pro všechny věkové 
skupiny, s výjimkou akcí podporujících rasismus, extremismus, xenofobii 
a politické aktivity, 
b) tvůrčí činnost, 
c) klubová, spolková a další zájmová činnost. 

 

Priority podpory 

 

a) rozvoj kulturního a společenského života, 
b) podpora a rozvoj tradic, 
c) činnosti zaměřené na mládež, rodiny s dětmi, seniory, 
d) zatraktivnění města Kašperské Hory v oblasti kultury, sportu a turistiky pro 
domácí i zahraniční návštěvníky, 
e) přeshraniční spolupráce (zejména spolupráce s partnerským městem 
Grafenau). 

 

Celkový objem finan-
čních prostředků, 
které je možno v roce 
2019 z dotačního 
programu města 
poskytnout 
 

 

400.000 Kč 

 

z toho :                  300.000 Kč na vzdělávání, kulturu a další zájmovou činnost  
                               100.000 Kč na sport 
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Maximální výše dotace 

 

Maximální podíl dotace: 
 na aktivity dětí a mládeže do 18 let – 100 % 

 na ostatní aktivity – 80% 

 

dotace ve výši: do 50.000 Kč schvaluje Rada města 

                         nad 50.000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města. 

 

Okruh žadatelů 

 

a) občané působící ve městě Kašperské Hory a jeho částech starší 18 let, 
b) spolky, kluby, zájmová a obdobná sdružení, 
c) spolky, kluby a zájmová sdružení dětí a mládeže do 18 let, jejichž činnost 
má charakter pravidelných schůzek, tréninků apod. a to minimálně jednou 
týdně, 
d) jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Kašperské Hory a jeho 
částech. 
 

Žadateli nemohou být organizace zřízené městem Kašperské Hory, fyzické 
nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči městu 
Kašperské Hory. 
 

Žadatelé o grant musí být přímo odpovědni za přípravu a řízení projektu. 
 

Lhůta pro podání 
žádosti 

 

 I. kolo: 1. 4. - 30. 4. 2019 

II. kolo: 1. 8. - 31. 8. 2019 

 

Způsob a místo podání 
žádosti 

 

Žádost o přidělení grantu se podává výhradně na předepsaném formuláři, 
který naleznete na adrese www.kasphory.cz (Město - Městský úřad - Úřední 
deska) nebo v kanceláři MěKIS. 
 

Žádost musí být doručena: 
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory,  
b) poštou na adresu: Městský úřad Kašperské Hory, k rukám vedoucí MěKIS, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory. 
 

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro 
příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné formě 
nebudou brány v úvahu. 

 

Kritéria pro hodnocení 
žádosti 

 

a) formální náležitosti žádosti, 
b) význam projektu pro občany města Kašperské Hory a jeho částí, 
c) zaměření projektu na cílovou skupinu (mládež, rodiny s dětmi, senioři), 
d) podpora rozvoje tradic, 
e) význam projektu pro reprezentaci města Kašperské Hory v rámci regionu, 
ČR nebo v zahraničí. 
  
Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných projektů 
žadatelem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného 
grantu. 
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Lhůta pro rozhodnutí 
o žádosti 

 

a) Do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí pro dané kolo (pro žádosti 
podléhající limitu pro schvalování Radou města Kašperské Hory) 
 

b) Při nejbližším zasedání zastupitelstva města K. Hory od ukončení příjmu 
žádostí pro dané kolo (pro žádosti podléhající limitu pro schvalování 
zastupitelstvem), ev. v předem známých termínech nejbližšího jednání ZM, 
tj. pro rok 2019 : 
 I. kolo: jednání ZM XX. X. 2019; II. kolo: jednání ZM XX. X. 2019 

 

Podmínky pro 
poskytnutí dotace 

 

a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři pro dotační program 
města Kašperské Hory Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, 
spolkové a další zájmové činnosti, 
 

b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu a musí být 
transparentní, 
 

c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území města 
Kašperské Hory a jeho částí a zejména pro obyvatele města Kašperské Hory 
a jeho částí, nebo na projekt reprezentující město Kašperské Hory v regionu, 
ČR nebo v zahraničí, 
 

d) realizace projektu musí proběhnout od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 
 

e) v I. kole lze žádat na akce konané v termínu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

    v II. kole lze žádat na akce konané v termínu 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019, 
 

f) na projekt, který proběhl v minulosti, a bylo dokončeno jeho financování, 
nemůže být grant poskytnut. Výjimkou jsou akce realizované od 1. 1. 2019 
do uzávěrky 1. kola příjmu žádostí, 
 

g) jeden žadatel může zažádat o přidělení dotace na maximálně pět různých 
akcí v průběhu daného kalendářního roku, nebo schváleného dotačního 
období 
 

h) na základě schválení (do 50 tis. Kč) Radou města Kašperské Hory 
(případně nad 50 tis. po schválení zastupitelstvem) uzavře poskytovatel 
s příjemcem dotace písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, 
 

i) poskytovatel dotace má právo smluvně vymezit účel přiděleného grantu 
v rámci realizace projektu, 
 

j) smlouva obsahuje podmínky, za kterých je grant přidělen: výše grantu, účel 
jeho použití, povinnosti příjemce grantu, důvody vrácení grantu nebo jeho 
části v případě nesplnění smluvních podmínek, sankce pro případ nevrácení 
grantu nebo jeho části, 
 

k) čerpání grantu bude možné až po uzavření smlouvy, 
 

l) grant bude žadateli vyplacen v hotovosti nebo poskytnut bezhotovostním 
převodem finančních prostředků na účet uvedený v žádosti, a to do jednoho 
kalendářního měsíce od uzavření smlouvy, 
 

m) žadatel je povinen po skončení akce ve smlouvou stanoveném termínu 
a rozsahu předložit Městskému kulturnímu a informačnímu středisku 
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vyúčtování celkových vynaložených prostředků a příjmů spojených s realizací 
projektu na předepsaném formuláři „Závěrečná zpráva – Grant z rozpočtu 
města Kašperské Hory“, 
 

n) všechny výdaje / náklady a příjmy spojené s realizací projektu budou 
podloženy kopiemi účetních dokladů a označeny názvem dotačního 
programu, 
 

o) příjmy spojené s realizací projektu nesmí překročit výši vlastního podílu 
žadatele, v opačném případě je žadatel povinen prokázat, že částku příjmů 
z realizace projektu převyšující vlastní podíl žadatele, využil za účelem 
zajištění podpory vzdělávání, kultury nebo sportu, jinak je povinen částku 
převyšující vlastní podíl vrátit poskytovateli dotace, a to nejpozději do 
jednoho měsíce od předložení závěrečné zprávy, 
 

p) do celkových nákladů nelze zahrnout mzdy a odměny (trenérů, 
pořadatelů, vedoucích oddílů, organizátorů); výdaje na stravování 
a občerstvení, alkohol a tabákové výrobky; DPH, je-li příjemce dotace 
plátcem DPH a uplatňuje odpočet (část nákladů odpovídající DPH není 
možné hradit z dotace); investice; výdaje, které nelze účetně doložit. 
Nepeněžní plnění nákladů projektu je nepřípustné. 
 

q) na aktivity určené dětem a mládeži do 18 let je možné poskytnout dotaci 
na materiál, 
 

r) v případě vícezdrojového financování projektu je žadatel povinen tuto 
skutečnost doložit kopiemi příslušných dokladů; žadatel v žádosti rovněž 
uvede, zda je/není na akci vybíráno vstupné (startovné, účastnický 
poplatek) a v jaké výši. 

 

Závěrečná ustanovení 
a) na přidělení grantu není právní nárok, 
 

b) přidělení grantu, stejně jako nečerpání nebo nedočerpání grantu ve 
schválené výši, nezakládá nárok žadatele na přidělení grantu v následujících 
kolech a letech, 
 

c) dotační podmínky zveřejní město Kašperské Hory na úřední desce a na 
internetových stránkách města, 
 

d) o přidělení / nepřidělení grantu vyrozumí žadatele Městské kulturní 
a informační středisko Kašperské Hory do 14 dnů od schválení Radou města 
Kašperské Hory nebo Zastupitelstvem města Kašperské Hory, 
 

e) bude-li žadateli poskytnuta dotace, zveřejní informaci, že je jeho činnost 
podporována městem Kašperské Hory (např. na internetových stránkách, 
v tištěných materiálech, médiích nebo při konání samotné akce, při 
prezentaci výstupů z akce ad.). 
 

e) čerpání grantových prostředků je účelově vázáno jen na financování 
projektu, na který byly poskytnuty, 
 

f) příjemce grantu musí při jeho čerpání postupovat v souladu s příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy. Realizaci projektu bude zajišťovat 
v souladu s žádostí o přidělení grantu. Při nesplnění této podmínky je město 
Kašperské Hory oprávněno požadovat vrácení části nebo celého grantu, 
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g) použití grantu je účelové, uznatelné náklady musí být nezbytné pro 
realizaci projektu, 
 

h) poskytovatel grantu má právo kontrolovat realizaci projektu. Příjemce 
grantu je povinen kontrolu umožnit a strpět její provedení, 
 

i) žadatelé o grant odpovídají za správnost a pravdivost údajů uvedených 
v žádosti, závěrečné zprávě a případných přílohách. 
 

Pokud žadatel nepředloží řádně a včas požadované vyúčtování čerpané 
dotace dle uvedených podmínek, bude k tomu přihlédnuto v rámci 
posuzování jeho dalších žádostí. 
 

j) Osobní údaje žadatelů jsou poskytovatelem zpracovávány v souladu 
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
 

 

Oznámení  
o přidělení dotace 

 

Písemně (elektronicky) do 14 dnů od schválení Radou města Kašperské Hory 
nebo Zastupitelstvem města Kašperské Hory. 
 

 

Vzor žádosti 
 

Vzor žádosti je ke stažení na adrese www.kasphory.cz (Město - Městský úřad 
- Úřední deska) nebo v kanceláři MěKIS 

 

 

Konzultační místo  
a kontaktní osoba 

 

Městské kulturní a informační středisko  
Náměstí 1 

341 92 Kašperské Hory 

Mgr. Jitka Skořepová 

telefon: 376 503 412 / 778 545 738 

e-mail: mekis@kasphory.cz 

 

Schválení dotačního 
programu 

 

Tento dotační program schválilo na svém jednání Zastupitelstvo města 
Kašperské Hory dne 21. 2. 2019 usnesením č. XX. 
 

 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 26 

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky dotačního programu města Kašperské Hory „Podpora 

vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2019“. 
 

 hlasování o usnesení PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

1 Balounová Alena Ing. X   

2 Bártík Jiří X   

3 Bernardová Bohuslava X   

4 Ešner Jindřich X   

5 Bc. Geryková Lena Yvona X   

6 Mgr. Havel Jaroslav X   

7 Chlada Jaroslav X   

mailto:mekis@kasphory.cz
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 8 Jirman Jiří X   

9 Kalčíková Michaela X   

10 Ing. Koubek Ondřej X   

11 Málek Petr X   

12 Ing. Mäntl Miroslav X   

13 Mäntl Radek X   

14 Ing. Naušová Hana X   

15 Mgr. Zdeněk Svoboda X   

     

 počet:  15   

 

PRO: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

10. Závěr – diskuse 

Po vyčerpání všech bodů programu  byla starostkou města zahájena závěrečná diskuse. 
 

Diskuse: 

P. Hais – chci se vrátit ke schvalování věcných břemen pro ČEZ, CETIN a pro tu cestu; když se 
řešila liniová stavba, tak jste tam navrhovali pro ČEZ cenu 1000,- Kč a pro CETIN 500,- Kč a na 

tu cestu jste uvažovali 150,- Kč za m2  ; stavba elektriky má také nějaký úsek, kde máte ochranné 
pásmo, metr na jednu stranu a metr na druhou stranu a myslím, že by si to zasloužilo, aby to mělo 
věcné břemeno za cenu těch 150,- Kč/ m2. Je to takový nesystémový. 
B. Bernardová – úplně pravdu nemáte, přijali jsme v zastupitelstvu usnesení, že inženýrské sítě, kdy 
výkop má 50cm, tak je to 50,- Kč běžný metr věcného břemene, pokud je to nad 50 cm výkopu, tak je 
to těch 150,- Kč; ČEZ tohle to naše usnesení respektuje a z toho vycházejí ty výpočty. 
 

J. Bártík – dotknu se ještě rekonstrukce stávající tělocvičny; ve stávající školce je ta velká místnost, kde 

jsou děti, svázaná se sociálním zařízením, je hned v té místnosti, tudíž může učitelka v případě potřeby 
okamžitě reagovat; nová školka resp. ta místnost bude oddělena od sociálního zařízení – budou tam 4 

dveře, nemyslím teď hygienu, ale bezpečnost těch dětí. Je to tak správně? 

B. Bernardová – řešili jsme to, my tam nemůžeme udělat další záchod, ta stavba se prodražuje. 
J. Bártík – byl jsem se tam podívat, jednalo by se o úpravu, která by velice do budoucna pomohla tomu 
provozu školky; ta učitelka, pokud bude potřebovat na WC, by tam musela mít nějaké zastoupení – 

dvouleté děti jsou jiné než tříleté – a jde o bezpečnost těch dětí. Jak budou učitelky nést odpovědnost 
za bezpečnost dětí, když budou muset až za 4 dveře a ještě přes hlavní chodbu? 

B. Bernardová – my jsme to tam vymýšleli, je to stejně přes dvoje dveře; nemůžete dát do prostoru 
záchod, aniž by měl předsíňku s umyvadlem, takže pořád jsou to dvoje dveře. 
J. Bártík – ano, ale je to hlavně v té místnosti, která tam je a ne mimo a ještě přes chodbu. Chtěl bych, 
abyste tu koncepci když tak ještě zvážili. 
 

Mgr. Svoboda – vy už máte někdo vyjádření projektanta, že s tím nelze nic dělat. Ing. Naušová – budou 

tam 4 záchody – pro invalidu, pro druhou skupinu, pro malé děti, paní učitelka nechce záchod s dětmi, 
což je jasné, ani, když jí uděláme zástěnu, tak tedy jaký, budeme tam mít tedy další záchod. 
Mgr. Svoboda – a bavíme se o záchodu pro děti. Ing. Naušová – ne, pro učitelku, ale tam jsou další dva 
záchody. 
J. Bártík – jsou tam WC pro děti a přímo nad těmi záchodovými mísami je 200 l boiler, zase nevím, jak 
z hlediska bezpečnosti, není to běžné. 
 

p. Hedbábný – Já jsem tedy nepochopil vyznění té diskuse týkající se zápachu z té městské kanalizace, 
takže se ptám ještě jednou, jestli se ten problém bude nějak řešit nebo ne? Paní starostka odpovídá: 
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My jsme přijali usnesení, že jsme to vzali na vědomí, my s tím nic jiného neuděláme.  Pan Hedbábný – 

to je taková věta, která mě neříká vůbec nic. 
Ve 20:40 hod odešel p. Chlada. 

 

Bc. Vrba – myslím si, že město jako provozovatel pro tuhle tu kauzu udělalo hodně a možná by bylo 
dobré, kdybyste vzal iniciativu do svých rukou a toho znalce pozval, aby vám udělal nějaký závěr, který 
se potom může prodiskutovat. Pan Hedbábný – jde o to kdo ho pozve a kdo ho zaplatí, já těžko můžu 
zvát znalce na kanalizaci, když ta kanalizace patří městu. 

R. Mäntl – pozvěte inspekci životního prostředí, ať to prověří. 
 

Mgr. Svoboda – jaká bude budoucnost vydávání zpravodaje, jestli zpravodaj bude nadále vycházet 
podle schválených pravidel nebo bude vycházet v rozporu s pravidly, jako vyšlo únorové číslo. Byl tam 

článek, kde byly kritizované konkrétní osoby, které o tom vůbec nevěděly, nedostaly příležitost 
k vyjádření podle pravidel, tzn. hned v tom vydání. 
Ing. Naušová – budou nová pravidla, která zatím nejsou schválena; redaktor nebyl ustanoven, řešili 
jsme situaci provizorně, požádali jsme děvčata na „íčku“, aby shromáždila všechny příspěvky, které 
byly a aby je všechny pustily; nepředpokládali jsme, že tam bude něco k vyjádření, došlo k chybě, 
omlouvám se. 
M. Vrbová – jestli můžu prostřednictvím nové rady požádat o to, aby ta pravidla zůstala stejná, zdálo 
se mi to vyvážené; pokud se to bude měnit, tak si čtenáři další měsíc už nemusí pamatovat, o čem ten 
předchozí článek byl. Dále bych chtěla požádat P. Málka, jestli by se mohl vyjádřit, protože se tam stále 
opakují věci týkající se voleb. 
P. Málek – vyjádření proběhlo a já už bych to bral jako uzavřenou věc; ty věci proběhly, proběhly 
v souladu s legislativou, proběhlo ustavující zastupitelstvo a tím to beru jako vyřízenou věc. 
 

pí. Pekárková – dotaz na P. Málka:  tam byla žádost o dotace na vodu, která byla podmíněna zvýšením 
vodného a stočného a ty, kteří o tom tenkrát rozhodovali tak říkají, že v podstatě o téhle podmínce 
nebyli informovaní. Mě by moc zajímalo, jak to tedy doopravdy bylo? 

P. Málek – v  podmínkách to bylo, tak jak říkala Jana Slonková, nicméně tak jak už jsem říkal na 
ustavujícím zastupitelstvu i pracovních jednáních zastupitelstva, je to ale tak, že rozhodnuto bude ve 
chvíli – dneska jsme to měli projednávat, neprojednávalo se to, stáhlo se to z bodu jednání, -  až 
zastupitelstvo finálně rozhodně o tom, zda bude zvyšovat vodné, nebude zvyšovat vodné a zda tu dotaci 
skutečně přijme nebo nepřijme; chtěl bych říct, že ty investice jak do Ždánova tak do ČOV nebyly dělané 
účelově, protože na to byla dotace, ale protože technicky bylo nutné je udělat. Ta dotace je možnost, 
jak si nějakým způsobem pomoc jako město k financím. 
pí. Pekárková – mě by zajímalo spíš to, ještě před volbami, když to projednávala rada, jestli všichni radní 
věděli, že ta dotace je něčím podmíněna. P. Málek – beru to, že jsme se takhle o tom na radě bavili, ale 
nechci mluvit za všechny radní, bylo tam tolik projektů a tolik věcí, které se rozbíhaly, nemůžu mluvit 
za všechny; v usnesení ani jinde to nebylo. Mgr. Svoboda – podotýká, že se o tom dozvěděl na 
ustavujícím zastupitelstvu. 
B. Bernardová – ptala jsem se několikrát na zastupitelstvu, nikdy jsem se nic nedozvěděla; řešili jsme 
to na pracovním zastupitelstvu, nakonec město požádalo o odložení termínu žádosti o přijetí, o 
proplacení té dotace, tak že máme čas, abychom se k tomu mohli vrátit na příštím zastupitelstvu, které 
by mělo být podle plánu v dubnu. Zatím jsme to odložili proto, že pořád ještě v radě hledáme jiný 
způsob jak se toho zhostit, aby to ty občany prostě nebolelo. 
 

J. Bártík – připomínka ke grafice zpravodaje, zdá se mu, že nové vydání je horší než bývalé. 
 

K. Holečková – uvažuje se o tom, že by se zpravodaj dal nějakému redaktorovi, který by za to zodpovídal 
nebo to bude dělat „íčko“? Zatím se jenom ptám, nehlásím se. 
- prozatím Zpravodaj zůstane  MěKISu, pokud budeme uvažovat o změně, bude zveřejněna (Naušová, 
Bernardová) 
 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
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10. Závěr 

Starostka ukončila jednání, poděkovala za účast a oznámila, že další jednání zastupitelstva se 
koná 25. dubna 2019. 
 

 

 

                            Jednání ZM bylo ukončeno ve 21.00 hodin. 
                                                                                                                      zapsala: Ivana Musilová 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
Ověřeno dne: 
 

 

 

 

 

………………………………………………                                                  ……………………………………………….... 
Ing. Hana Naušová                                                                        Jiří Bártík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                                                 …………………………………………………… 

Bohuslava Bernardová, starosta                                                  Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

Ověřeno dne: 
 

 

 

 

tajemnik
Text napsaný psacím strojem
4. 3. 2019




