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Usnesení z 13. jednání Rady města Kašperské Hory dne 6. 3. 2019, 

které se konalo v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, M. Hanzíková, J. Schmid, Ing. K. Požárek 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel 

                                                                                                        Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  

 

 

 

Program 

1) Zahájení 
2) Schválení programu jednání  
3) Kontrola usnesení 
4) Lékárna – úpravy prostor    

5) Bytová agenda        

6) Ostatní, různé  
a. stížnost na hluk v Horském Klubu 

b. žádost o finanční příspěvek - SZP Šumava 

c. žádost o finanční příspěvek - Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.  
d. žádost o schválení nové turistické trasy - Veleslavínova společnost, s. r. o.  
e. Zelené autobusy  2019 – Správa NP Šumava  
f. žádost o finanční příspěvek - Prima Vizus, o. p. s.  

g. žádost o řešení situace v Tuškově (společný vjezd) 
h. přestavba bytových jader v městských bytech 

i. provozní a personální situace Technických služeb města Kašperské Hory s. r. o.  
j. Příkazní smlouva mezi městem Kašperské Hory a firmou  GPL Invest s. r. o.  

7) Závěr 

 

 

 

Rada města schválila 

 usnesením č. 1 - program jednání dne 6. 3. 2019; 

 usnesením č. 9 - příspěvek ve výši 5.500,- Kč pro Svaz zdravotně postižených Šumava, jehož 
členy je 12 občanů z Kašperských Hor; 

 usnesením č. 10 - příspěvek ve výši 2.000,- Kč na publikaci „Lesy českého státu II.“, na 
základě žádosti Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s., 384 81 Čkyně 197; 

 usnesením č. 11 - novou turistickou trasu, která povede po pozemkových parcelách číslo 
651 a 621, obě ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Lídlovy Dvory a ve 
vlastnictví města. O souhlas požádala Veleslavínova společnost s r.o., Podlesí 1, 341 92 
Kašperské Hory; 

 usnesením č. 12 - na základě žádosti Správy Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 
Vimperk, příspěvek na provoz Zelených autobusů v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč; 

 usnesením č. 15 - výběr nejvhodnější nabídky na provedení energetického auditu dosud 
nerenovované části veřejného osvětlení, na kterou budou čerpány dotační prostředky. 
Nejvýhodnější cenovou nabídku 54.450,- Kč vč. DPH podala firma: SEVEn Energy s. r. o., 

Praha, IČ: 27876829. 
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Rada města neschválila 

 usnesením č.  13 - finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na výrobu, tisk a distribuci materiálů 
spojených s osvětou a propagací problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí 
a rozvoje zrakového vnímání. O příspěvek požádala Prima Vizus, o.p.s., Dolnická 21, 350 02 
Cheb, , . 

 

 

Rada města vzala na vědomí  
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 usnesením č. 8 - stížnost nájemníků domu čp. 170 na hluk v době nočního klidu a dále se 

bude zabývat hledáním možnosti odhlučnění prostor Horského klubu; 

 usnesením č. 14 - žádost paní , Tuškov, ohledně situace  společného 
vjezdu k nemovitostem, situace bude řešena ve spolupráci s vlastníkem movitých věcí 
a Policií ČR. 

 

Rada města souhlasila  
 usnesením č. 3 - s navrženým splátkovým kalendářem pro splátky dluhu na nájemném bytu 

v čp. 384, Kašperské Hory;  

 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemních smluv na pronájem městských bytů 
u nájemníků, kteří o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí; 

 usnesením č. 5 - se zapsáním nových žádostí o nájem  bytu v  DPS do seznamu žadatelů; 

 usnesením č. 6 - s ukončením nájmu bytu  č. 1 v čp. 99 v Kašperských Horách dohodou ke 

dni 31. 3. 2019; 

 usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě, kterým se doba nájmu 
městského bytu č. 1 v čp. 301 mění na dobu neurčitou, ostatní ustanovení smlouvy 
zůstávají v platnosti. 

 

 

Rada města pověřila   
 usnesením č. 16 - starostku města  podpisem Příkazní smlouvy mezi  městem Kašperské 

Hory a  firmou GPL Invest GPL - Invest s. r. o., IČ: 26070766 smlouvy na zakázku 
„Administrace VZ Kašperské Hory – ulice Besední a křižovatka Besední x Vimperská“ 
s firmou GPL-Invest s. r. o., IČ: 26070766., za cenu 55.000,- Kč bez DPH, tj. 66.550,- Kč 
včetně DPH. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v  19  hod. 

V Kašperských Horách 6. 3. 2019 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka                                              Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
                        v. r.         v. r.  

 

Ověřeno dne: 7.3.2019 


