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Zápis z 1. jednání nově zvoleného Zastupitelstva města Kašperské Hory,  

po ustavujícím zasedání, 
které se konalo dne 14.12.2022 v Horském klubu Kašperské Hory.  

 

 

Začátek: 17:00 hodin. 

 

Přítomni: Bechyně Milan, Ing., Bernardová Bohuslava, Havel Jaroslav, Mgr., Kortus Filip, Koubek 

Ondřej, Ing., Marek Pavel, Mäntl Radek, Mužík Michal, Nová Martina, Mgr., Olšaník  Miroslav, Ing., 

Svoboda Zdeněk, Mgr., Šislerová Petra, MDDr., Voldřich Jan, DiS., Vrhel Radek, Weishäupl Kurt. 

 

Omluveni: --- 

Nepřítomni: Mgr. Z. Svoboda se dostavil  před hlasováním prvního usnesení. 
Dále přítomni: Bc. Jan Eger, ostatní dle prezenční listiny 

zapisovatel: Andrea Staňková, Helena Marková. 
pořízení audiozáznamu: ANO 

 

1. Zahájení  
 

První jednání zastupitelstva města po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 a po ustavujícím 
zasedání nově zvolených zastupitelů zahájil starosta konstatováním, zda je počet přítomných 
zastupitelů dostatečný tak, aby zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (přítomnost nadpoloviční většiny 
zastupitelů). Z jednání zastupitelstva byl pořizován audiozáznam pro potřeby vytvoření zápisu.  
Upozornění pro diskutující z řad veřejnosti – při udělení slova předsedajícím a přednesení svého 
příspěvku, se diskutující nejprve zřetelně představí (pro účely záznamu a pořízení zápisu ze zasedání). 
Pokud se diskutující nepředstaví, nebude jeho příspěvek zaznamenán. 
 

2. Složení slibu člena zastupitelstva města 

 

Slib zastupitele: Kurt Weishäupel 
K. Weishäupel byl z důvodu nemoci z ustavujícího jednání zastupitelstva omluven, v takovém případě 
skládá slib na nejbližším možném jednání zastupitelstva města. Starosta požádal zastupitele 

K. Weishäupla, aby nahlas přečetl a poté svým podpisem stvrdil slib zastupitele.  

K. Weishäupl přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
Poté podepsal Listinu dosvědčující průběh aktu – příloha zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

3. Změna ve složení zastupitelstva 

 

Na ustavujícím zasedání nově zvolených členů zastupitelstva města vzalo zastupitelstvo usnesením č. 3 

na vědomí usnesení o informaci o vzniku neslučitelnosti funkcí u zvoleného zastupitele Bc. Jana Egera 
a bylo seznámeno s přípustnými způsoby řešení této záležitosti. Zastupitel Bc. Jan Eger předal 
starostovi města svou rezignaci ke dni 13.12.2022. Na uvolněný mandát nastupuje náhradník 

následující den, tedy v den jednání ZM, pan Filip Kortus.  

Pan Filip Kortus obdržel osvědčení o vzniku mandátu, byl požádán o složení slibu zastupitele a podpis 

Listiny dosvědčující průběh aktu. Přečetl slib a podpisem jej stvrdil. 
 

Zastupitelstvo města Kašperské Hory bude pracovat dále ve složení: 
Bechyně Milan, Ing., Bernardová Bohuslava, Havel Jaroslav, Mgr., Kortus Filip, Koubek Ondřej, Ing., 
Marek Pavel, Mäntl Radek, Mužík Michal, Nová Martina, Mgr., Olšaník Miroslav, Ing., Svoboda 

Zdeněk,  Mgr., Šislerová Petra, MDDr., Voldřich Jan, DiS., Vrhel Radek, Weishäupl Kurt. 
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4. Schválení programu jednání zastupitelstva  
 

PROGRAM 

 

 

1. zahájení  
2. složení slibu zastupitele  
3. změna ve složení zastupitelstva 

4. schválení programu jednání 
5. volba ověřovatelů zápisu  
6. finanční agenda  

a) finanční dar trvale žijícím obyvatelům města – revokace usnesení; 
b) návrh rozpočtu města na rok 2023; 

c) střednědobý výhled rozpočtu města na období 2024-2026; 

d) rozpočtové opatření č. 21/2022; 

7. majetková agenda  

8. pozemková agenda 

a) změna katastrální hranice mezi k.ú. Kašperské Hory a k.ú. Kavrlík; 
b) přijetí daru – bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města; 
c) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 

343/1); 

d) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 191/2 a 2151/2); 

e) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 1296/10 

a 1296/2); 

f) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 180/18 a 180/19); 

g) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Opolenec (p.p.č. 275/4); 

h) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 180/18, 180/19, 

180/11 a 180/1); 

i) věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 332, 

335/2, 343/1 a 343/2); 

j) věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Červená u Kašperských Hor (p.p.č. 753/4, 791 

a 1086); 

k) věcné břemeno v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 333); 
 

9. Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

10. Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2023 

11. ostatní, diskuse 

12. závěr. 
 

Návrh na změnu / doplnění programu: nebyl. 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva dne 14.12.2022 v navrženém znění. 
 

PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl)  
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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5. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva města, které se konalo 20.10.2022 byl ověřen zastupiteli 
Radkem Vrhelem a Ing. Ondřejem Koubkem dne 26.10.2022. 
Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy zastupitelky: Bohuslava Bernardová a  MDDr. Petra Šislerová. 
Jiný návrh: nebyl. 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatelkami zápisu z jednání zastupitelstva dne 14.12.2022 

zastupitelky Bohuslavu Bernardovou a MDDr. Petru Šislerovou. 
 

PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

6. Finanční agenda -  Ing. Jaroslava Králová, DiS., vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské Hory  

 

a) finanční dar trvale žijícím obyvatelům města – revokace usnesení 
 

ZM v roce 2022 projednalo podporu a schválilo: 
Podpora sociální stabilizace obyvatel města Kašperské Hory finančním darem města 

Zastupitelé na uplynulých jednáních ZM vyjádřili vůli kompenzovat finančně nárůst výše poplatku za 
systém odpadového hospodářství trvale žijícím obyvatelům města, kteří jsou tzv. „apartmánovým 
bydlením“ v poplatkové povinnosti znevýhodněni tím, že není možné detailně kontrolovat množství 
odpadů z víkendových bytů, v nichž se střídají uživatelé, jejich počet ve městě se výrazně zvýšil… což 
vede k zatížení systému a zvýšení nákladů na svoz i likvidaci odpadu. 
 

Již v prosinci 2021, na žádost zastupitelů o zjištění možností finanční podpory pro místní trvale žijící 
obyvatele, bylo avizováno, že by byla možná podpora formou „dotace“, nebo „příspěvku“, který ale, 
podle vyjádření kontrolního orgánu – Odboru dozoru a kontroly MV Praha, není možné provázat přímo 
s poplatkem, protože kritérium „trvale žijící obyvatel vs. uživatel apartmánového bydlení“ je v tomto 

případě považováno za diskriminační. Jako reálná varianta podpory je tedy „dar“, poskytnutý např. 
právě za účelem sociální stabilizace trvale žijících obyvatel města.  
 

Podle zkušenosti z jiného města, je tento způsob z právního hlediska možný a apeluje na přístup 
„obdarovaných“, kteří závazným čestným prohlášením, které by bylo nedílnou součástí poskytnutého 
„daru“ (žádosti), splní podmínky vyžadované legislativou pro zajištění okolností, které úřad může jen 
těžko, nebo vůbec, ovlivnit. Je tedy jen pouze na obdarovaných, zda dar přijmou (využijí možnosti 
obdržet dar) či nikoliv.  
 

Na dar není právní nárok, je možné jej poskytnout na základě splnění podmínek, které stanoví dárce. 
Sporné případy, pokud by se vyskytly, by byly případně řešeny operativně s právníkem města. 
 

Na pracovním jednání zastupitelů bylo upřesněno, že finanční dar město bude poskytovat až v roce 

2023, tedy lze schválit podmínky, formulář žádosti a platnost na rok 2023. 
 

+ návrh formuláře žádosti, vč. podmínek ad. 
 

Aktuální výši částky daru stanoví zastupitelstvo vždy v příslušném kalendářním roce. 
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Návrh usnesení  
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky pro poskytnutí finančního daru na rok 2023 trvale žijícím 
obyvatelům města Kašperské Hory. Podmínky a příslušná žádost pro uplatnění daru budou trvale 
dostupné na webu města, zveřejněny na úředních deskách, v místním tisku, a budou dostupné na 
odboru sociální péče a finančním odboru MěÚ Kašperské Hory.  
 

PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Koubek, Mäntl M., Mäntl R., Naušová, 
Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0; NEPŘÍTOMNO: 3 (Chlada, Jirman, Kalčíková); Návrh BYL přijat. 
 

 

 

Na pracovním jednání zastupitelů 16.11.2022 bylo rozhodnuto o zrušení  této formy podpory s tím, že 
v roce 2023 není plánované  navýšení ceny za likvidaci odpadů proti stávající, ale budou hledány další 
možnosti spravedlivějšího výpočtu poplatkové povinnosti pro různé cílové skupiny ve městě. (resp. 

budou činěny další kroky mj. také v souvislosti s tím, že v dubnu/květnu 2023 bude vyhlášeno VŘ na  
zajištění těchto služeb…)  
 

 

Diskuse: 

J. Voldřich – uvedl tuto problematiku a zdůvodnění, proč byl návrh v letošním roce přijat; upozornil 
dále, že v programu je návrh nové OZV o místním poplatku za odpady, který řeší problematiku dvojího 
zpoplatnění pro místní obyvatele a další osvobození; upozornil, že cíl – minimalizovat znevýhodnění 
místních trvale žijících občanů – resp. nastavit spravedlivější podmínky poplatkové povinnosti, dále 
trvá a je úkolem pro vedení města a zastupitele i v souvislosti s novým výběrovým řízením 
na poskytovatele služeb  v odpadovém hospodářství, které bude vyhlášeno letos v dubnu/květnu; 
 

B. Bernardová – zdůvodnila, proč nebude pro navržené usnesení, upozornila, že dar neměl být určen 
jen jako kompenzace za navýšené poplatky za odpady, ale jako podpora obecně; 
 

Z. Svoboda – potvrdil, že trvá zájem na tom, aby trvale žijící obyvatelé nebyli znevýhodněni proti 
„víkendovým“ uživatelům apartmánového (víkendového) bydlení a bude se hledat lepší, jednodušší 
cesta ke spravedlivějšímu rozdělení poplatků; na pracovním zastupitelstvu se dohodli, že systém 
„daru“ by byl pro občany poměrně složitý; 
 

M. Olšaník  – město by se mělo zaměřit na jinou podporu, například jako v Sušici, kde občanům 
odpustili celé poplatky za odpady na rok 2023, zastupitelé by se třeba mohli pobavit o snížení poplatku; 
 

J. Voldřich – zopakoval, že už nyní se začne připravovat výběrové řízení na svozovou firmu a jeho 
podmínky, které by měly zahrnovat také možnosti, které by společnost mohla nabídnout ohledně 
spravedlivějšího systému…, nyní návrh na snížení poplatku v návrhu vyhlášky není, ale snížení poplatku 
plošně, jako to udělala Sušice, nevidí ani jako ekonomické ani jako systémové řešení; lidé by měli platit 
za to, co užívají, ale pokud možno spravedlivě. Připomněl, že pokud by došlo k odpuštění poplatku, 
zase by musel být odpuštěn všem, tedy i uživatelům a majitelům víkendových bytů, 
což  nekoresponduje s původním záměrem pomoci místním občanům…Uvedl také, že je třeba si 
uvědomit, že město stále vyšší částkou na jednoho poplatníka, než je jeho poplatek, trvale dotuje 
odpadové hospodářství na každého občana. Snížení poplatku je možné v diskusi o návrhu OZV, dále 
v programu. 

 

J. Havel – také nevidí jako správnou cestu něco úplně odpouštět, ale připravit se na to, že budou lidé, 
kterým placení poplatků bude dělat problémy, jsou v těžkých situacích, a těm pomoci 
prostřednictvím  sociálních služeb apod. 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 6 ze dne 30.06.2022: „Zastupitelstvo města schvaluje 

Podmínky pro poskytnutí finančního daru na rok 2023 trvale žijícím obyvatelům města Kašperské Hory. 
Podmínky a příslušná žádost pro uplatnění daru budou trvale dostupné na webu města, zveřejněny na 
úředních deskách, v místním tisku, a budou dostupné na odboru sociální péče a finančním odboru MěÚ 
Kašperské Hory.“  

 

PRO: 14 (Bechyně, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník,  Svoboda, Šislerová, 

Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 1 (Bernardová) 
ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

b) návrh rozpočtu města na rok 2023 

 

S podrobným návrhem rozpočtu města, který obdrželi 09.11.2022,  byli zastupitelé seznámeni na 
pracovním setkání 16.11.2022. Z projednaného návrhu a zapracovaných připomínek byl vytvořen 
finální návrh rozpočtu města Kašperské Hory pro rok 2023, který je nyní předložen zastupitelům 
k projednání a schválení. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Rada města doporučila 23.11.2022 zastupitelstvu města schválení rozpočtu města Kašperské Hory na 
rok 2023 dle předloženého návrhu, bez dalších změn. 
 

 

0000 Součet za Para 0000 34 967,69 45 841,88 41 180,48 46 801,00

1012 Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav. 2 092,00 2 092,00 0,00 2 092,00

1031 Součet za Para 1031 Pěstební činnost 3 020,00 11 497,71 25 264,57 13 454,05

1037 Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů 9,00 9,00 0,00 9,00

2143 Součet za Para 2143 Cestovní ruch 830,00 844,40 822,97 830,00

2144 Součet za Para 2144 Ostatní služby 0,00 0,00 0,70 0,00

2219 Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 400,00 400,00 382,22 300,00

2310 Součet za Para 2310 Pitná voda 725,90 732,00 385,13 726,00

2321 Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 1 704,40 1 704,40 2 062,77 1 704,80

3113 Součet za Para 3113 Základní školy 177,00 177,00 0,00 176,00

3313 Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar 23,00 23,00 62,19 32,00

3314 Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické 2,00 2,00 3,01 2,00

3319 Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury 70,00 87,33 91,71 70,00

3321 Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků 9 028,97 9 028,97 10 172,38 11 730,50

3412 Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 181,50 181,50 0,00 181,50

3511 Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 6,00 6,00 2,03 6,00

3612 Součet za Para 3612 Bytové hospodářství 0,00 0,00 33,14 0,00

3613 Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství 670,00 670,00 293,48 670,00

3632 Součet za Para 3632 Pohřebnictví 2,00 2,00 3,08 50,00

3634 Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem 2 028,78 2 028,78 2 466,68 2 030,78

3639 Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 766,00 15 626,16 14 312,19 1 756,00

3725 Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 200,00 200,00 223,57 200,00

5311 Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 1,00 0,00

6171 Součet za Para 6171 Činnost místní správy 6,00 6,00 110,40 6,00

6310 Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 0,00 0,00 736,22 0,00

6330 Součet za Para 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 5 604,08 5 604,08 10 275,49 4 654,08

63 514,32 96 764,21 108 885,41 87 481,71

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK  2023 
v tis. Kč

PŘÍJMY

§ Text

Schválený 
rozpočet 2022

Upravený k 
30.09.2022

Skutečnost k 
30.09.2022 Návrh rozpočtu 2023
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1012 Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.-neinvestiční 107,00 107,00 0,00 107,00

2143 Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční 1 696,80 1 750,21 1 181,25 1 859,50

Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční 3 321,00 3 321,00 1 054,83 7 550,00

Součet za Para 2212 Silnice-investiční 1 331,00 2 331,00 590,06 2 255,00

Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční 275,00 325,00 113,70 275,00

Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-investiční 150,00 350,00 70,00 605,00

2229 Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční 2,00 2,00 0,00 2,00

2292 Součet za Para 2292 Dopravní obsl.veř.sl.-link.-neinvestiční 60,00 60,00 49,14 60,00

Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční 1 468,00 1 776,37 821,05 2 845,00

Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční 8 400,00 8 800,00 2,00 1 700,00

Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční 720,00 2 174,41 1 534,86 1 965,00

Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-investiční 3 065,00 3 465,00 3,00 480,00

Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční 2 585,00 2 585,00 1 807,14 3 250,00

Součet za Para 3113 Základní školy-investiční 1 141,30 1 141,30 57,30 11 647,50

3313 Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční 929,00 1 018,00 565,39 1 198,00

3314 Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční 160,00 294,00 117,32 691,00

3319 Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční 1 557,00 1 601,00 1 018,80 1 740,00

Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční 8 650,00 10 438,00 9 272,95 10 595,00

Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční 1 815,00 267,00 47,81 1 815,00

3322 Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční 0,00 400,00 400,00 0,00

3326 Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční 200,00 220,00 28,65 100,00

3399 Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční 72,00 122,00 52,12 69,00

Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční 1 120,00 1 320,00 1 201,26 1 125,00

Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční 4 356,00 4 156,00 3 392,80 450,00

3419 Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční 132,00 132,00 100,00 132,00

Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční 271,00 271,00 55,63 175,00

Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-investiční 150,00 150,00 0,00 150,00

3429 Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční 395,00 462,00 457,00 495,00

Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. Lékařů-neinvestiční 50,00 50,00 0,00 50,00

Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. Lékařů-investiční 0,00 0,00 52,01 0,00

2212

2310

2321

3421

3321

3412

2219

3113

3511

VÝDAJE

§ Text

Schválený 
rozpočet 2022

Upravený k 
30.09.2022

Skutečnost k 
30.09.2022 Návrh rozpočtu 2023

3519 Součet az Para 3519 Ost.ambulantní péče-neinvestiční 232,00 232,00 87,00 232,00

Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-neinvestiční 700,00 700,00 0,00 0,00

Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-investiční 5 750,00 5 750,00 810,70 48 400,00

Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční 1 526,00 1 526,00 791,69 1 101,00

Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční 1 605,00 1 605,00 222,88 8 023,50

3631 Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční 800,00 800,00 399,62 1 000,00

3632 Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční 120,00 120,00 112,73 150,00

Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční 1 875,00 1 875,00 448,24 2 184,00

Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční 5 100,00 5 100,00 482,27 33 070,00

3635 Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční 100,00 100,00 0,00 100,00

3639 Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční 1 648,00 2 274,00 1 623,18 1 389,00

3722 Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční 2 148,00 2 148,00 1 462,64 2 675,00

3726 Součet za Para 3726 Využ.azneškoď.ost.odpadů-neinvestiční 680,00 680,00 439,96 680,00

3745 Součet za Para 3745 Péče ovzhled obcí a veř.zeleň-neinvestiční 2 350,00 2 350,00 1 528,45 2 400,00

4351 Součet za Para 4351Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční 292,00 292,00 250,95 270,00

5212 Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční 30,00 30,00 0,00 60,00

Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční 762,00 532,00 355,58 804,00

Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-investiční 5 445,00 5 675,00 5 659,32 0,00

6112 Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční 1 395,00 1 395,00 968,50 1 422,00

6115 Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční 20,00 72,00 23,74 0,00

6118 Součet za Para 6118 Volba prezidenta republiky-neinvestiční 0,00 0,00 0,00 25,00

6171 Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční 14 699,30 14 831,26 9 620,27 17 483,00

6221 Součet za Para 6221 Humanitární zah. pom. přímá-neinvestiční 0,00 327,33 236,18 40,00

6320 Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční 340,00 340,00 304,67 380,00

6330 Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční 4 604,08 4 604,08 9 112,50 4 654,08

6399 Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční 8 800,00 21 205,48 18 778,89 18 000,00

6402 Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční 24,93 24,93 24,93 2,00

105 225,41 123 678,37 77 790,96 197 930,58

5512

3613

3634

3612
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J. Voldřich – představil návrh rozpočtu, věnoval se podrobněji investicím, k jejichž realizaci shodně 
došli zastupitelé na pracovním jednání k návrhu rozpočtu 16.11.2022 (přítomno 11 zastupitelů). 
 

J. Králová – vedoucí finančního odboru doplnila některé údaje k návrhu rozpočtu, vysvětlila jeho 

skladbu a uspořádání, způsoby financování, plnění fondů a krytí rozpočtu. 
 

diskuse: 

M. Olšaník  – dotaz na některé výdaje (personální, odpadové hospodářství, kultura) mimo investic, 

které nebyly podrobněji rozebírány na pracovním jednání – zodpověděli J. Králová, A. Staňková, 
H. Marková, J. Voldřich, M. Hamáková; 
 

J. Voldřich – uvedl některá fakta ke vzneseným dotazům, zodpověděl, spolu s vedoucí MěKIS 
M. Hamákovou dotaz na výši plánovaných výdajů do oblasti kultury, doplnil, že rada města doporučila 
rozpočet, tak jak byl vyvěšen, ke schválení; 
 

Z. Svoboda – podotkl, že se domnívá, že je tedy v rozpočtu také výrazná rezerva vzhledem 
k nepředvídatelným okolnostem; 
 

J. Králová – upřesnila, že v odpadech jsou také zahrnuty např. náklady na svoz odpadu z veřejných 
prostranství /zajišťují technické služby/ a doporučení na rezervu cca ve výši 20 % celkových nákladů, 
které vzešlo přímo od svozových firem, které porovnávaly náklady za uplynulé roky ve vývoji (inflace, 
zdražení PHM, vstupů ad.); současně uvedla, že v současné době je město v přebytku cca 73 milionů 
korun; návrh rozpočtu na následující období je vždy sestavován s vyššími náklady (rezervy) a nižšími 
příjmy, důležité je ale plnění rozpočtu v průběhu roku, které ukazuje reálné hospodaření města; 
 

M. Hamáková – uvedla, jakým způsobem probíhá plánování a financování kulturních akcí, jaké 
kontrolní mechanismy jsou uplatňovány ad. 
 

Z. Svoboda – v rozpočtu také nejsou ještě obsaženy dotace a granty, které se podaří v průběhu roku 
získat, takže předpoklad je, že na příjmové stránce bude rozpočet také vypadat daleko lépe, než teď. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2023, dle předloženého návrhu. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 5 89 335,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 6 108 596,00

PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč 87 482,00

VÝDAJE CELKEM v tis. Kč 197 931,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč -110 449,00

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŘÍJMY 8901 - Kauce 5,00

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŔÍJMY 8117 - Termínovaný vklad 40 000,00

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - VÝDAJE 8124 - Splátka úvěru 600,00

Schodek rozpočtu je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.
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c) návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2026 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl sestaven s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2023 
a uvažované investice nebo známé finanční pohyby na účtech města. Sestavení, zveřejnění a schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu ukládá městu § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rada města doporučila 23.11.2022 zastupitelstvu města schválení střednědobého výhledu rozpočtu 
města Kašperské Hory na roky 2024-2026 dle návrhu. 
 

 

 
 

 

J. Králová krátce okomentovala způsob vytvoření návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města 
(povinnost města jej sestavit) v souladu s platnou legislativou.  

 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Kašperské Hory na období 
2024-2026, sestavený na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI:  0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 
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d) rozpočtové opatření č. 21/2022  
 

 

 
 

 

Komentář k rozpočtovému opatření: 
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje příjmová i výdajová stránka rozpočtu o 5.434.076,96 Kč 
v souvislosti s přijetím čtyř dotací: 
 

 účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 
10.800,00 Kč, poskytovatel Ministerstvo vnitra, GŘ  
 

 účelová neinvestiční dotace na výdaje související s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 

2023 ve výši 24.400,00 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj; 
 

 investiční dotace v rámci programu 01426-Dotace pro jednotky SDH obcí s názvem projektu 
"Kašperské Hory-Rekonstrukce požární zbrojnice" ve výši 3.019.105,96 Kč, poskytovatel 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; 
 

 investiční dotace v rámci programu 11782-Podpora rozvoje regionů 2019+ s názvem projektu 
"Víceúčelové hřiště u školy" ve výši 2.379.771,00 Kč, poskytovatel Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2022, kterým se zvyšuje příjmová i výdajová 
stránka rozpočtu o 5.434.076,96 Kč v souvislosti s přijetím čtyř dotací (neinvestiční dotace pro jednotku 
SDH 10.800,00 Kč – poskytovatel Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR, neinvestiční dotace – příprava volby 
prezidenta 24.400,00 Kč – poskytovatel Plzeňský kraj, 3.019.105,96 Kč, investiční dotace - rekonstrukce 

požární zbrojnice – poskytovatel Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR, 2.379.771,00 Kč  - investiční dotace na 
hřiště u školy – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). 

 

PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 
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7. Majetková agenda – Petr Málek, Ing. Marek Jan Vrba 

 

a) výpočet vodného a stočného na rok 2023 

 

Rada města projednala výpočet ceny  vodného a stočného na rok 2023 na jednání dne 30.11.2022 
a doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 5 schválit ceny pro rok 2023 podle návrhu 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury města, společnosti EVK Kašperské Hory, s. r. o.  
 

Usnesení č. 5 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výši vodného a stočného pro rok 2023, dle 
výpočtu předloženého provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města, společností EVK 
Kašperské Hory, s. r. o. tak, že cena vodného se stanovuje ve výši 26,00 Kč (bez DPH) a cena stočného 
se stanovuje ve výši 59,00 Kč (bez DPH). 
Návrh schválen: 4 hlasy PRO (1 proti – Bernardová) 
 

 

Podklad pro určení vodného a stočného na rok 2023 předložil jednatel společnosti EVK Kašperské Hory, 
s. r. o. Ing. Marek Jan Vrba. 

 

V podkladech (tytéž podklady měla k dispozici rada města) jsou dvě varianty: varianta 1 – cena vychází 
z předpokládaných provozních nákladů bez dotace města; u varianty 2 je návrh vodného 26,00 Kč bez 
DPH a stočného 59,00 Kč bez DPH. Předpokládaná ztráta z provozování je pouze u vodného, a to 

710.602,00 Kč. 

Přehled cen 2021 – 2023: 

Ceny vodného a stočného 2019 - 2023   

 vodné  stočné    

rok bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Celkem bez  

DPH 

celkem s 

DPH 

2019 12,00 Kč 13,80 Kč 20,44 Kč 23,51 Kč 32,44 Kč 37,31 Kč 

2020 17,00 Kč 18,70 Kč 36,44 Kč 40,08 Kč 53,44 Kč 58,78 Kč 

2021 22,00 Kč 24,20 Kč 39,00 Kč 42,90 Kč 61,00 Kč 67,10 Kč 

2022 17,00 Kč 18,70 Kč 50,00 Kč 55,00 Kč 67,00 Kč 73,70 Kč 

Varianta I. 2023 35,00 Kč 38,50 Kč 59,00 Kč 64,90 Kč 94,00 Kč 103,40 Kč 

Varianta II. 2023 26,00 Kč 28,60 Kč 59,00 Kč 64,90 Kč 85,00 Kč 93,50 Kč 

       

       

J. Voldřich – krátce uvedl projednávanou problematiku a princip kalkulace vodného a stočného; 
zdůraznil, že návrh předkládá provozovatel vodohospodářské infrastruktury na základě skutečnosti, ale 
konečnou cenu určuje zastupitelstvo města. Připomněl také, že vodné a stočné na Kašperských Horách 
je dlouhodobě pod republikovým průměrem a dlouhodobě nepokrývá náklady na provoz vodovodu 

a kanalizace. Navržená cena na rok 2023 je zvýšená, je to způsobeno náklady, které rostou nejen 
obyvatelům a rodinám v mnoha jiných oblastech, ale pochopitelně také městu, aby tyto služby zajistilo. 

 

Jednatel  EVK Kašperské Hory, s. r. o. Ing. Marek Vrba seznámil přítomné s tvorbou ceny vodného 
a stočného, uvedl, jakým způsobem probíhá kalkulace a porovnání nákladů; upřesnil, že v kalkulaci 

není započten žádný zisk, jsou zde skutečně reálné náklady. Vyčíslení ve dvou variantách ukazuje 
v prvním případě cenu pro obyvatele bez doplatků města, druhá varianta uvažuje s cenou, kterou dále 
bude město do dorovnání nákladů dotovat.  

Prověřil také jaká je sociálně únosná cena vodného a stočného pro Plzeňský kraj – to je 141,77 Kč s DPH 

za vodné a stočné (sociálně únosná cena by neměla přesáhnout 2 % čistého průměrného příjmu 

domácnosti). 
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B. Bernardová – byla proti zvýšení vodného už při jednání rady města a bude i nyní; se stočným se nic 

udělat nedá, tam by byla porušena pravidla dotace, ale bylo současně řečeno, že každý rok se bude 

postupně přidávat po 5,00 Kč na vodném. Není to tak, zdražuje se více a je toho názoru, že rodiny to 
zatíží výrazně.  
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2023 podle návrhu správce 
vodohospodářské infrastruktury města, společnosti EVK Kašperské Hory, s. r. o., tak, že cena vodného 
se stanovuje ve výši 26,00 Kč (bez DPH) a cena stočného se stanovuje ve výši 59,00 Kč (bez DPH). 
 

PRO: 13 (Bechyně, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, Šislerová, Voldřich, 
Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 1 (Bernardová) 
ZDRŽEL SE: 1 (Kortus) 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 
 

8. Pozemková agenda  - Ing. Pavlína Šimáčková 

 

a) změna katastrální hranice mezi k.ú. Kašperské Hory a k.ú. Kavrlík 

 V prostoru mezi k.ú. Kašperské Hory a k.ú. Kavrlík (u kravína) se nachází nekatastrovaná vodní plocha 
– rybník, která je v platné katastrální mapě rozdělena touto katastrální hranicí – viz příloha. V rámci 
zpracovávané komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kašperské Hory je možnost toto 
uvést do souladu a posunout katastrální hranici tak, aby vodní plocha v celé své výměře spadala do 
jednoho katastrálního území.  

Obr. Změna katastrální hranice 
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Návrh usnesení 
Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města souhlasí s posunutím katastrální hranice mezi k.ú. Kašperské Hory a k.ú. Kavrlík 
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kašperské Hory, dle přiloženého zákresu. 

PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník,  Šislerová, 

Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Svoboda) 

Návrh BYL přijat. 
 

 

b) přijetí daru – bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města 

Po dokončení a zaměření stavby silnice „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov“ vznikly mimo jiné 
pozemky, které se nacházely pod stavbou silnice a zastávkovými zálivy. Pozemky ve vlastnictví města, 
nacházející se pod stavbou silnice, byly bezúplatně převedeny na Plzeňský kraj, pod Správu a údržbu 
silnic a pozemky nacházející se pod zastávkovými zálivy by měly přejít do vlastnictví města (část těchto 
pozemků město vlastní, a to včetně staveb zastávkových ostrůvků, které se na pozemcích nacházejí. 
Zbylé části, které patřily soukromým vlastníkům, Plzeňský kraj nabyl do svého vlastnictví a nyní je chce 
převést na město. Jedná se o pozemky č. 251/9 a 358/5, oba v k.ú. Opolenec. Abychom mohli 
postupovat dále, je potřeba schválit přijetí těchto pozemků bezúplatným převodem. 

Obr. Bezúplatný převod – Plzeňský kraj 

   

Návrh usnesení 
Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru (bezúplatným převodem) pozemkových parcel č. 251/9 

a 358/5 o celkové výměře 66 m2, obě v k.ú. Opolenec, včetně staveb zastávkových nástupišť, které se 
na pozemcích nacházejí, od Plzeňského kraje do vlastnictví města Kašperské Hory. 

PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Šislerová, 

Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Svoboda) 

Návrh BYL přijat. 
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c) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 343/1) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 122/2021, firmou ProjektEL s.r.o., jednatelem Stanislavem Henkem, žádá o uzavření 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „K. Hory, KT, 

Trnové Dvory, E33 – NN, č. IV-12-0020666/SoBS VB/1“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové 
parcely č. 343/1 – ostatní plocha, v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví 
města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN a kabelový pilíř, která se bude nacházet mimo jiné na dotčené nemovitosti. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene je cca 18,7 m2 a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné 
výši. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.  

Obr. ČEZ_VB Trnové Dvory 

 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby „K. Hory, KT, Trnové Dvory, E33 – NN, č. IV-12-0020666/SoBS VB/1“, mezi 

městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Věcné 
břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely č. 343/1 – ostatní plocha v katastrálním území Dolní 
Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 18,7 m2 a jednorázová náhrada 
bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Šislerová, 

Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Svoboda) 

Návrh BYL přijat. 
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d) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 191/2 a 2151/2) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 122/2021 firmou ProjektEL s.r.o., jednatelem Stanislavem Henkem, žádá o uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby K. Hory, KT, 
Smetanova, pč. 189/2 – NN, č. IV-12-0020730/SoBS VB/2“. Věcné břemeno se bude vkládat do 
pozemkových parcel č. 191/2 a 2151/2 – to vše ostatní plocha v katastrálním území Kašperské Hory, 
ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy 
– kabelové vedení NN, která se bude nacházet mimo jiné na dotčených nemovitostech. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene je cca 115 m2 a jednorázová náhrada bude činit 11.300,00 Kč + DPH v platné 
výši. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.  

Obr. ČEZ_VB K.Hory_Smetanova 

 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby K. Hory, KT, Smetanova, pč. 189/2 – NN, č. IV-12-0020730/SoBS VB/2“, 
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 č. 191/2 a 2151/2 – to vše ostatní plocha 
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví města Kašperské Hory. Obsahem věcného 
břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět 
jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 115 m2 

a jednorázová náhrada bude činit 11.300,00 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat.   
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e) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 1296/10 a 1296/2) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 147/2021 společností Elektromontáže Touš s.r.o., jednatelem Bedřichem Toušem, žádá 
o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby“. 
Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel č. 1296/10 a 1296/2 – to vše ostatní plocha 
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je 

investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, která se bude nacházet mimo 
jiné na dotčených nemovitostech. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 5,18 m2 

a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci.  

Obr. ČEZ_VB K.Hory_Vimperská 

 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 12 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby“, 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 č. 1296/10 
a 1296/2 – to vše ostatní plocha v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví města Kašperské 
Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah věcného 
břemene je cca 5,18 m2 a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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f) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 180/18 a 180/19) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci ev.č. 
PM – 102/2021 firmou INVESTTEL, s.r.o., stavbyvedoucím Radkem Plechingerem, žádá o uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby“. Věcné břemeno 
se bude vkládat do pozemkových parcel č. 180/18 – ostatní plocha a 180/19 - zahrada, obě 
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je 
investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, která se bude nacházet mimo 
jiné na dotčených nemovitostech. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 13,02 m2 

a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci.  

Obr. ČEZ_VB K. Hory – Česká 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 13 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby“, 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 p. č. 180/18 – 

ostatní plocha a 180/19 - zahrada, obě v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví města 
Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene je cca 13,02 m2 a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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g) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Opolenec (p.p.č. 275/4) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 122/2021 firmou ProjektEL s.r.o., jednatelem Stanislavem Henkem, žádá o uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Opolenec, KT, 
pč. 275/3 – NN, č. IV-12-0020480/SoBS VB/1“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely 
č. 275/4 – trvalý travní porost v katastrálním území Opolenec, ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ 
Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, která se bude 
nacházet mimo jiné na dotčené nemovitosti. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 2,5 m2 

a jednorázová náhrada bude činit 2.000,00 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene bude 

právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci.  

Obr. ČEZ_VB Opolenec 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 14 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby Opolenec, KT, pč. 275/3 – NN, č. IV-12-0020480/SoBS VB/1“ mezi městem 
Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se 
bude vkládat do pozemkové parcely p. č. 275/4 – trvalý travní porost v katastrálním území Opolenec, 

ve vlastnictví města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 2,5 m2 a jednorázová náhrada bude činit 
2.000,00 Kč + DPH v platné výši.  
PRO: 15(Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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h) budoucí věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 180/18, 180/19, 180/11 

a 180/1) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 001/2021 p. Miroslavem Vítovcem, IČO: 49173286, žádá o uzavření „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Kašperské Hory, KT, BJ LESY – 

PŘELOŽKA VN Č. IZ-12-0001349/1/VB“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel 
č. 180/18 – ostatní plocha, 180/19 - zahrada, 180/11 – ostatní plocha a 180/1 - zahrada, vše 
v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce je 
investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení VN a betonový sloup, která se bude 
nacházet mimo jiné na dotčených nemovitostech. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 
26,6 m2 a jednorázová náhrada bude činit 4.200,00 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene 
bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci. 

Obr. ČEZ_VB K. Hory 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 15 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby Kašperské Hory, KT, BJ LESY – PŘELOŽKA VN Č. IZ-12-0001349/1/VB“, 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 č. 180/18 – ostatní plocha, 180/19 - zahrada, 180/11 

– ostatní plocha a 180/1 - zahrada, vše v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví města 
Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene je cca 26,6 m2 a jednorázová náhrada bude činit 4.200,00 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 15(Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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i) věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 332, 335/2, 

343/1 a 343/2) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 147/2021 společností Elektromontáže Touš s.r.o., zast. jednatelem Bedřichem Toušem, 
žádá o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IE-12-0007017/VB/02“. Věcné 
břemeno se vkládá do pozemkových parcel č. 332, 335/2, 343/1, 343/2 – to vše ostatní plocha 
v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ 
Distribuce je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelu NN a přípojkové skříně, 
která se nachází mimo jiné na dotčených nemovitostech. Rozsah věcného břemene je vymezen 
geometrickým plánem č. 85-212051/2022 (153,1 m2) a jednorázová náhrada činí 13.459,50 Kč + DPH 
v platné výši. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno zřízené touto 
smlouvou se sjednává na dobu neurčitou. 

Obr. ČEZ_VB Dolní Dvorce 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 16 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IE-12-

0007017/VB/02“, mezi městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly. Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel č. 332, 335/2, 343/1, 343/2 – to vše 
ostatní plocha v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví města Kašperské 
Hory. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Rozsah věcného břemene je 
vymezen geometrickým plánem č. 85-212051/2022 (153,1 m2) a jednorázová náhrada činí 
13.459,50 Kč + DPH v platné výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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j) věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Červená u Kašperských Hor (p.p.č. 753/4, 791 a 1086) 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci 
ev.č. PM – 093/2021 společností Senergos, a.s., zast. Evou Kaňákovou, žádá o uzavření „Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-0017672/VB/001, Červená, KT, p.č. 27/1 - NN“. 
Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel č. 753/4, 791, 1086 – to vše ostatní plocha 
v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, ve vlastnictví města Kašperské Hory. ČEZ Distribuce 
je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelu NN a přípojkové skříně, která se 
nachází mimo jiné na dotčených nemovitostech. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým 
plánem č. 215-269/2022 (32,09 m2) a jednorázová náhrada činí 4.000,00 Kč + DPH v platné výši. 
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se 
sjednává na dobu neurčitou. 

Obr. ČEZ_VB Červená 

 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 17 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-

0017672/VB/001, Červená, KT, p.č. 27/1 - NN“, mezi městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel č.  753/4, 

791, 1086 – to vše ostatní plocha v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, ve vlastnictví města 
Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Rozsah věcného břemene 
je vymezen geometrickým plánem č. 215-269/2022 (32,09 m2) a jednorázová náhrada činí 4.000,00 Kč 
+ DPH v platné výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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k) věcné břemeno v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor (p.p.č. 333) 

Říčany, je investorem stavby „Trnové Dvory – čistírna 

odpadních vod“ na p. p. č. 180/1 v k.ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor. S byla 
03.04.2020 uzavřena smlouva budoucí, schválená ZM 27.02.2020 usnesením č. 9. Stavba je dokončena 
a  žádá o uzavření smlouvy konečné. Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví města, 
p.p.č. 333 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor, v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem č. 89-1042/2022. Jednorázová náhrada činí 757,50 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného 
břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět 
jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Obr. VB Růžičková Trnové Dvory 

 

 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě“, mezi městem Kašperské Hory a 
251 01 Říčany. Věcné břemeno se vkládá do pozemkové parcely č. 333 – ostatní plocha v katastrálním 
území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví města Kašperské Hory. Obsahem věcného 
břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu kanalizační přípojky a přípojky NN 
do objektu domácí ČOV, provádět její obnovu, výměnu a modernizaci. Rozsah věcného břemene je 
vymezen geometrickým plánem č. 89-1042/2022 a jednorázová náhrada činí 757,50 Kč + DPH v platné 
výši. 
PRO: 15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMNO: 0 

Návrh BYL přijat. 
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9. Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

 

Návrh OZV projednala rada města 30.11.2022 a doporučila jej zastupitelstvu města usnesením č. 17 ke 

schválení. 
Dne 08.12.2022  bylo městu doručeno ODK MV ČR posouzení zákonnosti návrhu OZV – návrh nebyl 
shledán v rozporu se zákonem, byly doporučeny drobné úpravy, které jsou  v materiálu předloženém 
ke schválení zapracovány. 
 

Město Kašperské Hory 

Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č. 19 

usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
1. Město Kašperské Hory touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

(dále jen „poplatek“). 
2. Správcem poplatku je Městský úřad Kašperské Hory.1 

 

Čl. 2 

Poplatník 

1. Poplatníkem poplatku je2: 

a) fyzická osoba přihlášená ve městě3;  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.  

2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni 

plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4 

 

Čl. 3 

Poplatkové období 
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové 
povinnosti.  

2.  V ohlášení poplatník uvede6  

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců, jde-li o cizince, 

1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 

6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech; 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka; 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační 
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru 
nemovitostí. 
 

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

 

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.8 

 

5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9 

 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku činí 750,00 Kč ročně.  
 

2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje 
o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 

a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 
 

3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, umístěné na území města, snižuje o jednu 
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba; 
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 
 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.  
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději 

do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  
3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.  

 

Čl. 7 

Osvobození  
1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě 

a která je:12  

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této 
jiné obci bydliště; 

                                                 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 



24 

 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy; 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého; 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem13 nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího 
vězení.  
 

2. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě 
a která:  

 

a) nedovršila věku 5 let14; 

b) je držitelem ZTP/P. 
 

3.  Od poplatku se osvobozuje každé třetí a další dítě ve věku do 18 let, resp. nezaopatřené dítě do 26 let 
žijící s rodiči ve společné domácnosti. Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) 
například předložením rodných listů dětí, případně dalším potvrzením, dokládajícím nezaopatřenost dítěte (např. 
potvrzení o studiu). 
 

4.  Od poplatku je dále osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z titulu přihlášení ve městě 
a  která je současně vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci umístěné na území města (tzn. ve správním 
obvodu MěÚ Kašperské Hory a nemovitost má přidělené číslo evidenční). Tato osoba je poplatníkem pouze dle 
čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky.  
 

5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených 
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.15 

 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16 

 

2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17 

 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku18 

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 
 

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 
 

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně. 

                                                 
13 DPS Kašperské Hory sem nezahrnujeme! – DPS KH je podle Smlouvy o dotaci „dům zvláštního určení“ (tj. malometrážní obecní nájemné 
byty, - zajištění pomoci pouze při některých úkonech), nikoliv „domov se zvláštním režimem“ (pobytová sociální služba pro osoby, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění – specifická péče téměř 24/7), přičemž zákon (sociální) tato 
určení rozlišuje (ověřeno). 
14 poplatníci, kteří dovrší v příslušném kalendářním roce věku 5 let, jsou povinni uhradit za kalendářní rok poplatek v poměrné výši, a to za 
měsíc ve kterém dovršili věku 5 let a následující měsíce. 
15 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
16 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18 § 12 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 10 

Společná ustanovení 
1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví 

bytů, ve znění pozdějších předpisů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, 
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.19 

 

2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena 
nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.20 

 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů. 

 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství ze dne 16.12.2021. 

 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2023.  
 

 Jan Voldřich, DiS.                     Mgr. Jaroslav Havel  

starosta , v.r.                    místostarosta , v.r.                                          

 

J. Voldřich -  okomentoval  návrh vyhlášky a uvedl, že se  od původního znění  mění pouze v článku 7, 
a to body 3 a 4, kterými se rozšiřuje okruh osob osvobozených od poplatku, což znamená úlevu pro 
vícečetné rodiny a  obyvatele, kteří mimo bydlení vlastní ve městě např. stavbu (s č.e.) na zahrádce  – 

podle původní vyhlášky by měli platit dva poplatky; výše poplatku se pro následující rok nemění, 
zůstává ve stejné výši jako letos. 
 

diskuse: 

M. Olšaník – vrátil se ke svému návrhu na snížení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
o 100,00 Kč; výše poplatku 650,00  Kč, pokud by tento návrh byl podpořen, pak jej přímo zapracovat 
do návrhu vyhlášky; o návrhu bylo po ukončení krátké diskuse dále hlasováno; dále se ptal na to, zda 
město má vůbec nějakou evidenci množství sváženého odpadu, kolik ho skutečně produkuje, jak je to 
s váhou kterou město pořizovalo, 

B. Bernardová – uvedla na pravou míru důvod pořízení váhy (ne odpadky, ale štěpka);  

J. Voldřich – obšírněji vysvětlil problematiku stanovení cen odpadového hospodářství ze strany 

svozových společností vzhledem k městům; podotkl, že město se chová jako dobrý hospodář právě 
proto, že vybírá a hodnotí svozové společnosti poměrně často, zadává podmínky a akceptuje výhodně 
ceny v souvislosti s nimi; 

M. Bechyně – vzhledem k inflaci budeme v příštím roce platit reálně méně; námět pro podmínky nové 
smlouvy – občan si může, v některých městech, volit četnost svozu – podle toho, jestli lidé třídí nebo 
ne; 

J. Havel – nejen popelnice, ale i sběrný dvůr bude třeba řešit, například v době covidu nárůst odpadu 
ve sběrném dvoře byl markantní; moderní možnosti, které se nabízí jako „více spravedlivě“ vzhledem 
k množství, druhu, třídění, na „hlavu“ jsou sice lákavé, ale v současnosti nereálné a s rizikem nárůstu 
neevidovaného odpadu mimo popelnice, kontejnery, sběrný dvůr; 

                                                 
19 § 10q zákona o místních poplatcích 
20 § 10r zákona o místních poplatcích 
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H. Marková – okomentovala výše uvedené, včetně  možností kontroly vážených objemů ad.  

K. Weishäupl – zmínil problematiku svozů v okrajových částech města, také okolních osad, vznesl dotaz 

na výši poplatku vzhledem k různé četnosti svozů v okrajových částech města mimo letní období, 
kontrolu svozových firem? 

 

J. Voldřich – tato diskuse bude  širší, vzhledem k tomu co nás čeká, budeme zjišťovat veškeré podněty 
a okolnosti, které  pomohou stanovit podmínky pro  svozovou  firmu, utvoří přesnější obraz  
o  odpadovém hospodářství a očekává, že diskuse k této problematice bude trvalejšího charakteru. 
 

Po ukončení diskuse starosta města uvedl na pořad jednání, za souhlasu zastupitelů, nejprve hlasování 
o návrhu zastupitele M. Olšaníka o snížení poplatku na 650,00 Kč. 
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. X 

Zastupitelstvo města schvaluje výši místního  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
platnou od 01.01.2023 na částku 650,00 Kč. 
PRO:  4 (Kortus, Olšaník, Šislerová, Weishäupl) 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 11 (Bechyně, Bernardová, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Svoboda, Voldřich, 
Vrhel) 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh NEBYL přijat. 
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 19 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské Hory  o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, účinnou od 01.01.2023, podle předloženého návrhu. 
PRO:  11( Bechyně, Bernardová, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Svoboda,, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 4 (Kortus, Weishäupl, Olšaník, Šislerová) 
ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN:0 

Návrh BYL přijat. 
 

10. Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2023 

 

Předseda kontrolního výboru Ing. M. Olšanik předložil návrh plánu činnosti na rok 2023, který sestává 
z provedení kontrol: 

 projekt Severozápad; 

 projekt ulice Baarova; 

 inventury. 

M. Olšanik vysvětlil, čeho se týká poslední uvedený bod – pokud by z inventur vyplynul nějaký problém, 

je kontrolní výbor připraven případně se z pověření zastupitelstva tomuto věnovat.  
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 20 

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2023, dle 
předloženého návrhu. 
PRO:  15 (Bechyně, Bernardová, Havel, Kortus, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda,  

Šislerová, Voldřich, Vrhel, Weishäupl) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 0 

Návrh BYL přijat. 
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11.  Ostatní, diskuse 

 

J. Voldřich – informace k provozu školy (ředitelské volno); doplnil ředitel školy Mgr. R. Nový – důvod 
vysoké nemocnosti jak žáků, tak pedagogů; rodiče mohou využít družinu, která bude pro zdravé děti, 
které nemohou zůstat doma, v provozu (včetně obědů); 
 

M. Olšaník – vrátil se k projednávanému vodnému a stočnému; navrhl, aby se tomuto zastupitelstvo 
věnovalo, např. stanovením tarifních pásem vodoměrů, dvousložkové ceny vody; zvážit brzy kroky 

vedoucí ke snížení ceny vody pro obyvatele; 
 

J. Voldřich – souhlasil, že se i tomu bude zastupitelstvo v příštím období věnovat, už v minulosti se 

konstrukci poplatku jiným způsobem město věnovalo;  
 

B. Bernardová -  upozornila, že jakýkoliv zavedený místní poplatek nesmí být diskriminačním tj. 

převážně se vztahuje na všechny obyvatele (vyjma zákonných výjimek).  
 

 

12. Závěr 

 

 

Jednání zastupitelstva ukončil starosta po projednání všech bodů programu a proběhlé diskusi.  
Popřál přítomným pevné zdraví, klidné vánoční svátky a lepší rok 2023. 
 

Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční v Horském klubu, v termínu: 09.02.2023 od 17 hodin. 
 

 

                    Ukončení jednání: 19:20  hodin. 

 

Ověřeno dne: 20.12.2022 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, v.r.,     MDDr. Petra Šislerová,, v. r.  
ověřovatel       ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

Jan Voldřich, DiS., starosta, v.r.         Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta, v.r.  
 

 

 

Fyzická příloha zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 20.10.2022:  listina 
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce. 
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Příloha č. 1 zápisu ze  zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 14.12.2022 - listina 

prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce. 

 

 
              

 
Příloha  č. 1 k zápisu z prvního zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory po volbách  do 
obecních zastupitelstev v roce 2022 a po ustavujícím zastupitelstvu – Listina prokazující 
složení slibu člena zastupitelstva obce. 
 

S l i b 
člena zastupitelstva obce 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.21  

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu 

 

 

Weishäupl Kurt 
 

 

 

 

 

 

     podpis 

 

 

Kortus Filip 

 

 

 

 

 

        podpis 

 

 

 

 

V Kašperských Horách 14.12.2022 

 

                                                 
21

 [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. 
 


