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Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory, 
které se konalo 25. června 2020 od 18.00 hodin v kině  

 

Jednání ZM bylo zahájeno v 18 hodin. 
Přítomni:  
Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Jindřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková Mgr. Jaroslav Havel, 
Ing. Ondřej Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda, Jiří Jirman, Jan Voldřich, DiS., 
Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel  
Omluveni: Jaroslav Chlada, Michaela Kalčíková, Bc. Lena Yvona Geryková, Radek Mäntl  
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Roman Bečvář, Ing. Jana Slonková, Bc. Jan Eger, Bc. Martina 
Hamáková a ostatní dle prezenční listiny  
zapisovatel: Helena Marková 

pořízení audiozáznamu: ANO 

 

 

1. Zahájení  
Zahájení 10. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová. Konstatovala, že je 
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 

2. Schválení programu jednání zastupitelstva 

Pro dnešní jednání zastupitelstva města byl navržen program: 
 

PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 
5. Pozemková agenda  

a. vyjádření k záměru prodeje – Baywa 

b. prodeje  pozemků v k. ú. Kavrlík, k. ú. Lídlovy Dvory 

c. věcná břemena 

6. Finanční agenda  
a. přijetí účelové dotace na výstavbu opěrné zdi u školy  
b. přijetí dotace na Intenzifikaci ČOV 

c. rozpočtové opatření č. 6/2020 

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory  pro TJ Kašperské Hory 
z. s., na úhradu nákladů spojených s činností taneční skupiny Power 

8. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci (projekt Putování bez 
hranic srdcem Evropy) 

9. Organizace a provoz společnosti Technické služby města Kašperské Hory s. r. o. od 1. července 2020 

10. Ostatní  
11. Diskuse, závěr 

Návrh na doplnění programu: nebyl. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 25. 6. 2020 v navrženém znění. 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0     
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 



2 
 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 28. 5. 2020 byl, po doplnění připomínky Mgr. 
Zdeňka Svobody ohledně diskuse, ověřen dne 3. 6.  2020 ověřovateli Mgr. Zdeňkem Svobodou  a Bc. Lenou 
Yvonou Gerykovou  
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi zastupitelé:  Ing. Milan Bechyně, Ing. Hana Naušová. 
Jiný návrh na ověřovatele zápisu: nebyl podán 

  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 25. 6. 2020 
zastupitele Ing. Milana Bechyně a Ing. Hanu Naušovou. 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

4. Kontrola usnesení 
Na posledním jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2020 bylo přijato ukládací usnesení č. 19: 
Zastupitelstvo města ukládá radě města oslovit neprodleně Plzeňský kraj se žádostí o  doplnění, upřesnění 
a zveřejnění podmínek provozu veřejné autobusové dopravy novým dopravcem, který bude linky pro město a 
městské části zajišťovat od 14. 6. 2020. 
Starostka města po písemné komunikaci s Plzeňským krajem (POVED) obdržela odpověď: 
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Dále byly doručeny obecné informace:  

 
 

V neděli 14. 6. 2020 bylo ze strany POVEDU zajištěno rozeslání souborů s podrobnými informacemi k zajišťování 
dopravy novým dopravcem od 14. 6. 2020 - souhrnné informace a zároveň odpovědi na nejčastější dotazy k nové 
integrované dopravě Plzeňského kraje platné od 14. 6. 2020. Tyto informace byly v pondělí 15. 6. 2020 zaslány také 
všem zastupitelům, předány MěKIS (informační centrum). 

 Informace budou (jsou) zveřejněny na webu města – vytvořen samostatný odkaz, 
 Informace budou zveřejněny v červencovém vydání Kašperskohorského zpravodaje, 
 Informace jsou nepřetržitě dostupné v informačním centru v době jeho provozu. 

 

Výše uvedeným postupem je ukládací usnesení splněno. 
 

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení. 
 

připomínky k unesení: nebyly 

 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0          
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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5. Pozemková agenda 

 

a. vyjádření k záměru prodeje – Baywa 

Prodej BAYWY -  město Kašperské Hory je vlastníkem stavebních parcel číslo 231/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 
m2 a 231/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2, jejichž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, a dále 
pozemkové parcely číslo 2005/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 704 m2, vše v katastrálním území Kašperské 
Hory. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách v době od 1. 6. 2020 do 17. 6. 2020 s minimální kupní cenou 100.000,- 
Kč + DPH v platné výši. Dne 15. 6. 2020 město obdrželo dopis původního zájemce o koupi, pana Ing. Petra Smětala, ve kterém 
poděkoval za projednání záměru prodeje barokní sýpky ve Smetanově ulici v Kašperských Horách. Na záměr prodeje nebude 
reflektovat ze dvou důvodů. Jednak ze zvýšené nejistoty ohledně profinancování projektu ze strany dotačních programů 
způsobené ekonomickými dopady pandemie COVID 19. A jednak z důvodu vysoké prodejní ceny schválené zastupitelstvem 
města dne 28. 5. 2020. Žádná další nabídka nebyla městu doručena. 
 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení   
Usnesení č.  4 

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření původního zájemce o koupi bývalé  sýpky v Kašperských Horách. 
- připomínky k návrhu usnesení: nebyly - 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0          
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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b. prodeje  pozemků 

I) Na úředních deskách odvisel v době od 14. 5. 2020 do 1. 6. 2020 záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 122 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 43 m2 v katastrálním území Kavrlík. Podmínky prodeje: minimální 
výše kupní ceny – 170,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. náklady na 
vyhotovení geometrického plánu, náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
nemovitých věcí, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží 
výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: 
„Pozemková parcela číslo 122 část – Kavrlík – Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu 
Kašperské Hory do 15. 6. 2020 do 12.00 hodin. Další podmínky: zalepené obálky se budou otevírat na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory – termín bude zveřejněn, kupní cena bude hrazena na účet Města 
Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu, nemovitost 
bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí. Tento záměr byl 
schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 13. 5. 2020. 
 

Dne 22. 5. 2020 přišla jedna obálka s nabídkou – otevřena bude na ZM. 
 

Obálka č. Nabízená kupní cena: Nabídku učinil/a: 

1 170,- Kč/m2 Bc. Ilona Šilhavá, Petr Šilhavý,  

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 122 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v katastrálním území Kavrlík o výměře cca 43 m2, výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Nemovitost se 
prodává Bc. Iloně Šilhavé a Petru Šilhavému do SJM  za cenu 170,- Kč/m2 za těchto podmínek: 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu, 
náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena 
bude uhrazena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy. Kupní cena není podhodnocena, 
srovnatelné nemovitosti město prodávalo za stejnou cenu.  

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  0        
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

II) Na úředních deskách odvisel v době od 14. 5. 2020 do 1. 6. 2020 záměr prodeje  pozemkové parcely 
číslo 334/2 – trvalý travní porost o výměře 152 m2 v katastrálním území Lídlovy Dvory. Podmínky prodeje: 
minimální výše kupní ceny – 150,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, 
tj. náklady na 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: „Pozemková parcela číslo 334/2 – Lídlovy Dvory – 
Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 15. 6. 2020 do 
12.00 hodin. Další podmínky: zalepené obálky se budou otevírat na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Kašperské Hory – termín bude zveřejněn, kupní cena bude hrazena na účet Města Kašperské Hory 
před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu, nemovitost bude 
prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí. Tento záměr 
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byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 13. 5. 2020. 
Dne 11. 6. 2020 přišla jedna obálka s nabídkou, druhá obálka přišla 15. 6. 2020 – otevřeny budou na ZM. 
 

Obálka č. Nabízená kupní cena: Nabídku učinil/a: 

1 230,- Kč/m2 Dřížďalová Eva,

2 155,- Kč/m2 Ing. Štěpán Černý, Vladimír Živný,

 

 

 

 

 

Hlasování o nabídkách  
 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. X 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 334/2 – trvalý travní porost o výměře 152 m2 
v katastrálním území Lídlovy Dvory. Nemovitost se prodává  Evě Dřížďalové,  za cenu 
230,- Kč/m2 za těchto podmínek: veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. náklady na 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena 
na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy. Kupní cena není podhodnocena, srovnatelné 
nemovitosti město prodávalo za stejnou cenu.  
 

PRO: 0 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, 
Voldřich, Vrhel) 
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh NEBYL přijat, usnesení nevzniklo. 
 

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 334/2 – trvalý travní porost o výměře 152 m2 
v katastrálním území Lídlovy Dvory. Nemovitost se prodává takto: ideální ½ Ing. Štěpánovi Černému,  

a ideální ½ Vladimíru Živnému, , za cenu 155,- Kč/m2 za těchto podmínek: 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující (každý kupující ½ nákladů), tj. náklady na správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena na účet 
Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy. Kupní cena není podhodnocena, srovnatelné nemovitosti 
město prodávalo za stejnou cenu.  
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, 
Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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c. věcná břemena 

I/ ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-0014474/1 Kašperské Hory, KT, p.č.2020/5 – NN“. 20. 6. 2019 bylo zastupitelstvem 
města schváleno uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
Kašperské Hory, KT, p.č. 2020/5 – NN č. IV-12-0014474/1/VB“. Stavba je hotová, zaměřená geometrickým plánem 
číslo 1050-2335/2019 firmou Geodezie Klatovy s.r.o., Plánická 171, Klatovy. Věcné břemeno se vkládá do pozemkové 
parcely číslo 2151/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kašperské Hory, která je ve vlastnictví 
města. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno je dlouhé 8 m, jednorázová náhrada je 400,- Kč + 
DPH v zákonné výši. 
 

 

 

 
 

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014474/1 
Kašperské Hory, KT, p.č.2020/5 – NN“ 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 2151/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Kašperské Hory, která je ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene je právo 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci. Věcné břemeno je dlouhé 8 m, jednorázová náhrada je 400,- Kč + DPH v zákonné výši. 
 

 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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II/  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-0014406/VB/002 Kašperské Hory, KT, pč. 178/1 – NN“. 21. 2. 2019 bylo 
zastupitelstvem města schváleno 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“. Stavba je hotová, zaměřená geometrickým 
plánem číslo 1031-404/2019 firmou Jaroslav Touš – Geoplan, Úslavská 59, 326 00 Plzeň. Věcné břemeno se vkládá 
do pozemkových parcel číslo 180/1 – zahrada, 180/11 – ostatní plocha, jiná plocha a 180/6 – ostatní plocha, jiná 
plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene je právo umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0014406/VB/002 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 vkládá do pozemkových parcel číslo 180/1 – zahrada, 180/11 
– ostatní plocha, jiná plocha a 180/6 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory a ve 
vlastnictví města. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000,- 
Kč + DPH v zákonné výši. 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0         
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 



9 
 

6. Finanční agenda  
a) přijetí účelové dotace na výstavbu opěrné zdi u školy  
Přijetí účelové dotace ve výši 500.000,- Kč z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2020 – Projekty obcí, na přestavbu opěrné zdi u školy 

- rada města obdržela zprávu o přidělení dotace a doporučila ZM tuto dotaci přijmout do rozpočtu města 

 

 
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 500.000,- Kč z dotačního titulu Program stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – Projekty obcí, na přestavbu opěrné zdi u školy, do rozpočtu města. 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0          
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

 

 

 

b) přijetí účelové dotace na Intenzifikaci ČOV 

Státní fond životního prostředí zaslal městu účelovou dotaci na intenzifikaci ČOV ve výši 387.111,- Kč – je již na účtu 
města.  
 

Návrh usnesení  
Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 387.111,- Kč, ze Státního fondu životního prostředí na 
Intenzifikaci ČOV, do rozpočtu města.    
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0          
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
 

 

 

 

 

 



10 
 

c) rozpočtové opatření  č. 6/2020 

 

 

komentář:  
U hradu a hasičů nedochází k navyšování nákladů, dochází tam pouze k přesunům u položek.  
U hradu přesouváme na úhradu nákupu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku (SW) 
a telefonních služeb.  
U hasičů se přesun týkal refundace mezd a úhrady projektu na rekonstrukci hasičárny.  
Navyšují se příjmy o 500 000,- Kč, s tím, že očekáváme (potvrzené přidělení) dotaci od Plzeňského kraje, která bude 
použita na opravu zdi u školy, na účtu je již dotace na intenzifikaci ČOV Kašperské Hory (387.111,- Kč) a rovněž již na 
účtu je náhrada újmy za omezení hospodaření v městských lesích ve výši 6.530.065,- Kč. 
Ostatní kapitoly rozpočtu se nemění. 
Rada města projednala RO  č. 6/2020 na svém jednání 22. 6. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. 
 

Návrh usnesení 
Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se navyšuje kapitola příjmů o 7.417.176,-Kč 
(500.0000,- Kč dotace PK na opravu opěrné zdi u školy, 6.530.065,- Kč náhrada újmy za omezení hospodaření na 
lesních pozemcích, 387.111,- Kč dotace na intenzifikaci ČOV), ostatní kapitoly rozpočtu se nemění. 
  
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  0        
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory  pro TJ Kašperské Hory z. s., na 
úhradu nákladů spojených s činností taneční skupiny Power 

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení tuto smlouvu na svém jednání dne 10. 6. 2020. 
 

Návrh smlouvy: 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory   
uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Poskytovatel dotace:  Město Kašperské Hory 

    se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

    zastoupené Bohuslavou Bernardovou, starostkou 

    IČ:  00255645 

    (dále jen "poskytovatel") 
a 

Příjemce dotace:   TJ Kašperské Hory, z.s. 
    se sídlem Zahradní 190, 341 92 Kašperské Hory 

    zastoupená Ing. Hanou Naušovou, předsedkyní 
    IČ: 18236171 

    (dále jen "příjemce") 
 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory 

(dále jen "dohoda") : 
 

I.   
Předmět a účel dohody 

1.  Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši 195.000,- Kč, tj.         
slovy jednostodevadesátpěttisíc korun českých, a to na úhradu nákladů spojených s činností taneční skupiny TS Power, 
které vzniknou v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

2.  Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo 822690389/0800 na účet příjemce číslo 

 244813366/0300 nejpozději do 30. 6. 2020.  
3.  Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji výlučně k účelu popsanému v čl. I. bodě 1 této dohody za podmínek 

stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy. 
        

II.  
Další ujednání 

1. Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace (tzn. předložit poskytovateli přehled o čerpání a použití 
poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele) nejpozději 
do 15. 1. 2021, a to na předepsaném formuláři, a současně doloží kopie dokladů prokazujících použití těchto prostředků 
za sjednaným účelem. 

2. Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. odst. 2 této dohody 
nejpozději do 31. 1. 2021. 

3. Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží osobě, která se porušení 
rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků. 

4. Dotace podléhá veřejnoprávní kontrole a příjemce se zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům provádět kontrolu 
čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu účetních dokladů a evidenčních knih. 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1.  Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami. 
2. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to formou písemných dodatků,  
 podepsaných oběma stranami. Jiná forma změn a doplnění dohody je vyloučena.   
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel. 
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4. V případě přeměny příjemce přechází veškerá práva a povinností, plynoucí příjemci z této dohody a ze zákona, na jeho  

právního nástupce a je-li více právních nástupců, na všechny tyto právní nástupce, kteří jsou zavázáni společně 
a nerozdílně.   

6. V případě zrušení příjemce s likvidací vykonává práva a povinnosti uvedené v čl. III. odst. 4 po celou dobu 
likvidace likvidátor.  

7. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, že bylo rozhodnuto o jeho přeměně nebo zrušení 
s likvidací, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí vydáno. 

8. Poskytnutí dotace a uzavření této dohody bylo schváleno Zastupitelstvem Města Kašperské Hory dne 25. 6. 2020, 
usnesením č. XX. 

             
V Kašperských Horách dne ________ 

 

______________________________     ______________________________ 

         Město Kašperské Hory        TJ Kašperské Hory, z.s. 
 

 
Návrh usnesení   
Usnesení č.  12 

Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kašperské Hory, IĆ: 00255645 a TJ Kašperské 
Hory, z. s., IČ: 18236171 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kašperské Hory ve výši 195.000,- Kč, na úhradu 
nákladů spojených s činností taneční skupiny Power v roce 2020. 
 

PRO: 10 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:   1  (Mäntl M.)    
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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8. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci (projekt Putování bez hranic 
srdcem Evropy) 
Rada města na svém jednání 10. 6. 2020 opakovaně projednala žádost o prodloužení termínu splatnosti návratné 
finanční výpomoci, na základě další komunikace s Ing. Tachovským, jednatelem Mikroregionu Šumava – západ  
a doporučila zastupitelstvu města  znovu projednat posunutí termínu  dodatkem č. 2 k původní smlouvě. 

Ing. Jaroslav Tachovský, Mikroregion Šumava-západ, poté, co se dozvěděl, že zastupitelstvo města neschválilo 
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 21. 10. 2016, napsal e-mail, 
ve kterém sděluje, že dne 27. 5. 2020 byla Dolnobavorskou vládou schválena závěrečná zpráva bavorského partnera. 
Vedoucí partner projektu – Mikroregion Šumava-západ tím může podat zprávu za celý projekt. Obvyklá doba 
vyplacení prostředků je cca 3 měsíce. Žádá tedy o nové projednání Dodatku č. 2 s termínem vyplacení finančních 
prostředků do 30. 11. 2020, nejpozději. V případě neprodloužení termínu by se mikroregion stal 1. 7. 2020 dlužníkem 
našeho města a nemohl by přijmout dotaci a následně by ty peníze nedostal nikdo.  
 

Ing. Tachovský navrhl uzavřít dodatek na termín 30. 11.2020, ale rada města vzhledem k okolnostem doporučuje 
uzavřít dodatek  s termínem do konce roku 2020. (cit.usnesení RM: Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
znovu projednat Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 21. 10. 2016, 
neboť nastaly skutečnosti, které by měly urychlit vyplacení dotace za projekt Putování bez hranic srdcem Evropy.) 
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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  
ze dne 21. 10. 2016  uzavřené dle ustan. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 

 

Poskytovatel: Město Kašperské Hory 

  Náměstí 1 

341 92 Kašperské Hory 

a  
Příjemce: Mikroregion Šumava-západ 

  Modrava 63, 341 92 Modrava 

IČ: 709 22 152 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ v rámci 
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. 
 

 

Čl. I 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2016 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 
předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ v rámci Přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. 

2. Na základě dohody obou stran došlo ke změně v čl. IV., odst. 4. a v čl. IV. odst. 5. „Podmínky použití návratné finanční 
výpomoci“ ve shora uvedené veřejnoprávní smlouvě. 

 

Čl. II 
Změny v podmínkách použití návratné finanční výpomoci 

 

1. Oproti smlouvě se mění termín předložení finančního vypořádání použití návratné finanční výpomoci poskytovateli.  
Původní termín předložení: nejpozději do 31.  12. 2019 

Nový termín předložení: nejpozději do 31. 12. 2020 

2. Oproti smlouvě se mění termín vrácení částky návratné finanční výpomoci na účet poskytovatele nejpozději do:  
Původní termín: nejpozději 31. 12. 2019 

Nový termín: nejpozději do 31. 12. 2020 

 

Čl. III 
Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 21. 10. 2016 zůstávají beze 
změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; 
na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží 2 vzájemně potvrzení tohoto dodatku. 

 

 

 

V Kašperských Horách dne………………………………………… 

 

 

……………………………………………………..    ……………………………………………………. 
      Za Poskytovatele:        Za Příjemce: 
  Bohuslava Bernardová                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský   
  

Diskuse k bodu: 
Mgr. Svoboda: Já si myslím, že jsme si tady ten krok mohli ušetřit a schválit to už minule, protože ty skutečnosti se 
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nezměnily, stejně jako teď kdybychom to neschválili, tak se Mikroregion stane dlužníkem a my ty peníze neuvidíme 
už nikdy. A ty informace jsme měli už minule. A zazněly i na koordinační radě Mikroregionu, kam my jezdíme a máme 
tam i svého zástupce, protože jsme členem Mikroregionu. Je to úplně zbytečný krok, jen to vneslo nejistotu a docela 
velkou míru nevole mezi ostatní šumavské obce, protože nejen my bychom nedostali 700 tisíc, ale žádná z těch 
dalších 12 šumavských obcí by nedostala ani jedno euro kvůli tomu, že my to neschválíme. A tyhle informace jsme 
měli. Úplně zbytečně tady teď budeme schvalovat dvakrát něco, co jsme mohli schválit minule, kdybychom dostali 
ty správné informace.  
 

Starostka B. Bernardová: Kdybych ty informace měla, tak bych vám je dala. E-mail od Ing. Tachovského jsem dostala 
27. 5., což bylo den před minulým zastupitelstvem, že tu dotaci schválila Dolnobavorská vláda. Jestli ty jsi tu 
informaci měl, tak jsi nám ji měl říct.  
 

Mgr. Svoboda: Ta informace, že pokud my ten dodatek neschválíme, tak nikdo ty peníze nedostane, ta platila stejně 
v květnu, jako v červnu. 
 

starostka B. Bernardová: Ale nebyla známá informace, že to Dolnobavorská vláda schválila. To je ta informace, která 
nás vedla k tomu, abychom se k této záležitosti vrátili. Na ty peníze čekáme už poměrně hodně dlouho. 

-  zastupitelé se dále přiklonili ve většině k tomu, ponechat datum vypořádání v Dodatku ke smlouvě na  31. 
12. 2020 -  

Návrh usnesení  
Usnesení č. 13 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze 
dne 21. 10. 2016, uzavřené mezi městem Kašperské Hory, IČ: 002554645 a Mikroregionem Šumava-západ, IČ: 709 
22 152, kterým se prodlužuje termín finančního vypořádání použití návratné finanční výpomoci do 31. 12. 2020. 
 

PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Ešner, Havel, Jirman, Koubek, Mäntl M., Naušová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0        
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh BYL přijat. 
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9. Organizace a provoz společnosti Technické služby města Kašperské Hory s. r. o. od 1. července 2020 

- samostatný podklad zaslaný zastupitelům – tabulka v xls. – vyjádření všech variant a jejich dopadů 

 

K problematice řešení městských s. r. o. a jejich budoucího fungování, byla vyvolána diskuse na uplynulém 
zastupitelstvu s tím, že aktuálně se situace stále řeší. Radou města byli k jednání přizváni: JUDr. Karel Baumruk, 
právní zástupce města, Ing. Radek Tyml, AKK economy s. r. o. (daňový poradce, auditor ve veřejné správě…).  
Byl vypracován přehled možností, jak dále zajistit provoz Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o., která je 
od 1. 7. 2020 bez jednatele. Přehled zkontrolovali a okomentovali poznámkami oba výše zmínění ve smyslu diskuse 
s radou města.  
Rada města předložila na pracovním jednání v pondělí 22. 6. 2020 možnosti k projednání zastupitelstvu města a žádá 
o jeho vyjádření usnesením, v němž se zastupitelstvo města vyjádří pro některou z navrhovaných (možných variant), 
nebo vysloví jiné stanovisko. 
 

Rada města rozšířená o zastupitele města jednala o dalším provozu a fungování městské společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o. na pracovní schůzce v pondělí 22. 6. 2020. Na pracovním jednání bylo přítomno 
celkem 11 zastupitelů. Cílem  změny je dosažení optimální efektivity výkonu a finanční úspory. 
 

Aktuální situace ve společnosti Technické služby Města Kašperské Hory je taková, že od 1. 7. 2020 je společnost bez 
jednatele,  je třeba zajistit její formální i provozní fungování.  
K projednání měli zastupitelé návrhy 4 variant, ke kterým se postupně vyjadřovali i přizvaní hosté JUDr. Baumruk, 
právní zástupce města a Ing. Tyml, daňový poradce a auditor (AKK economy s. r. o. Plzeň). 
 

Z předložených variant projednávaných na pracovní schůzce vyplynula pozitiva i negativa jednotlivých možností 
provozování technických služeb a přítomní se dohodli, že k další diskusi a řešení jsou Varianta I, což je hledání nového 
jednatele  a Varianta II, přičemž  jako lepší se jim jevila  Varianta II, která bude modifikovat provoz TS ve stávajících 
činnostech, bude zastřešena jednatelem, zaměstnanci budou  stále zaměstnanci s. r. o. Možná reorganizační změna 
připadá v úvahu nejdříve od 1. ledna 2021.  
 

V současné době  a ani s výhledem minimálně do konce roku se tedy pro zaměstnance technických služeb NIC 
NEMĚNÍ!  
 

Z činností by tedy předběžně k 1. 1. 2021 (NEBUDOU A PRIORI ZRUŠENA žádná pracovní místa): 
zůstalo  v TS s novým rozdělením na střediska (PŘIČEMŽ rozdělení na nová střediska, ZEJMÉNA Z DŮVODU POTŘEB 
ÚČETNICTVÍ, PROBÍHÁ kontinuálně):  

- nepravidelná autobusová doprava, bus  ještě v letošním roce projde TK, k dispozici jsou 2 řidiči 
- sportoviště – tělocvična, hostel, venkovní hřiště 

 

přešlo by pod přímou správu EVK: 
- voda, kanalizace, teplo, veřejné osvětlení (přechod na EVK) 

 

přešlo by pod správu města: 
provoz ostatní:  

o údržba veřejných prostranství (sníh, veřejná zeleň atp.),   
o parkoviště by k 1. 1. 2021  přešlo pod město, 
o bytové a nebytové hospodářství 
o ad. 

 

Rada města předkládá tuto předdiskutovanou variantu a žádá zastupitele, aby se vyjádřili formou doporučujícího / 
nedoporučujícího usnesení. 
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Bez ohledu na to, jak dopadne dnešní jednání, je rada města, které náleží právo rozhodnout, jako valná hromada 
jediného společníka obchodní společnosti povinna zajistit fungování společnosti v tom smyslu, že společnost musí 
mít statutárního zástupce. Jeho jmenování by mělo proběhnout na mimořádném jednání rady města v pondělí 29.  
června 2020.   Z dosavadních jednání  bylo  dohodnuto, že jmenován jednatelem bude Bc. Marek Jan Vrba, který 
bude vykonávat funkci jednatele obou společností od 1. 7. 2020, tedy EVK Kašperské Hory s. r. o. a Technické služby 
Města Kašperské Hory s. r. o., a to do doby nalezení trvalého řešení a dokončení restrukturalizace společnosti 
Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. 
 

 

Shrnutí:  
z původních  čtyř variant  byly dvě  vypuštěny, a to: 
 

Varianta III, která zahrnovala: 
- okamžité převedení činnosti TS mezi  město a EVK a zahájení zrušení společnosti s likvidací; tuto možnost 

v současné době nedoporučuje ani daňový poradce ani právní zástupce vzhledem ke složitosti procesů, 
které je třeba v tomto kroku udělat a které by nyní ovlivnily negativně dosud fungující služby i hospodaření;  

 

Varianta IV, která zahrnovala: 
- sloučení TS a EVK do jedné společnosti, což vzhledem ke složitosti procesů, které by nastaly a nejsou 

připraveny, nedoporučil mj. ani daňový poradce, ani právní zástupce. 
 

Jsou tedy navrženy dvě varianty k hlasování, a to: 
Varianta I, která by znamenala:  

- ponechat TS ve stávajícím stavu a hledat nového jednatele  typu krizového manažera, který by dostal jasné 
časově vymezené zadání ohledně prokázání životaschopnosti společnosti TS a její formy fungování; 

- vyšší náklady na osobu jednatele – krizového manažera, přibližně v rozmezí zhruba troj-čtyřnásobku  
nákladů na odměnu stávajícího jednatele … tj. znamenalo by to dočasné zvýšení nákladů proti očekávání 
budoucí dlouhodobé efektivity (návratnosti); 

 

Varianta II, která by znamenala: 
- do funkce statutárního orgánu bude jmenovaný jednatel EVK Kašperské Hory s. r. o.  
- existence společnosti bude zachována 

- proběhne vnitřní  reorganizace provozu  vzhledem k účtování činností  
- bude připraveno rozdělení činností  mezi TS, EVK a město – nejdříve od 1. 1. 2021 

- bude připraveno s tím související rozdělení zaměstnanců (podle činností) – nejdříve od 1. 1. 2021 

- budou utlumeny (ne zcela zrušeny!) některé činnosti s tím, že jejich potřeba bude průběžně vyhodnocována 
a definitivní změna bude předmětem jednání do konce letošního roku. 

 

Rada města, v jejíž pravomoci je definitivní rozhodnutí, je v neustálém kontaktu jak s daňovým poradcem, tak  
s právníkem města.  
 

Diskuse k bodu: 
 

Mgr. Svoboda: Už jsem se ptal minule, jestli má rada města k dispozici nějaké analýzy, nějaký skutečný podklad, na 
základě kterých došla  k názoru, že stávající stav technických služeb, jejich činnost a ty peníze které to stojí, jsou 
neefektivní. 
 

Ing. Mäntl: Samozřejmě. 
 

Mgr. Svoboda: A můžete nám ho tady předložit, nebo nás s ním seznámit? 

 

starostka B. Bernardová: Jak už jsem říkala – na všech jednáních je vždy přítomen jak právní zástupce města, tak 
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daňový poradce; k úsporám tam určitě dojde. Minimálně o výši DPH 21 %.  
 

Mgr. Svoboda: Tak pokud budou pořád odcházet zaměstnanci, tak určitě k úsporám dojde. Ale já jsem se ptal už 
minule a nedostal jsem odpověď a teď taky ne. Žádný takový dokument tedy neexistuje. 
 

starostka B. Bernardová: Existuje to, co říkám, že dojde k úspoře minimálně o výši DPH. Jinak to, že odcházejí 
zaměstnanci, nevytýkej nám, to jsou zaměstnanci technických služeb. 
 

Mgr. Svoboda: Tak já myslím, že odcházejí hlavně z důvodu velké nejistoty, to asi bude ten problém. 
 

Ing. Ondřej Koubek: Já bych tady ještě rád navrhl jednu variantu, kterou prosazuji od samého začátku a to je, že se 
technické služby zanechají v takovém stavu, v jakém jsou; najde se jednatel a bude se pokračovat tak, jak fungují 
teď. Je pravda, že tahle nejistota zaměstnanců vyvolává odchody – přemýšlí, co budou dělat dál, hledají si místa… 
Takže se také může stát, že vzhledem k tomu, že řešení, které jste tu navrhli a je zase jenom do konce roku, tak  
způsobí to, že nikdo nebude vědět, jak to bude po novém roce a může se stát, že tu po novém roce nikdo nebude. 
A jestli bude úspora na DPH – dobře, ale rozhodně přijde pod město spousta nákladů, které technické služby měly 
nejen na servis vozového parku, ale třeba platily nájem městu za různé prostory atd.  Není to tak jednoduché. Vím, 
že to počítal odborník, přišel s nějakými informacemi, ale neměl třeba takové informace, že  technické služby za 
loňský rok zaplatily 520 tisíc na opravu vozového parku, nevěděl, že platíme 50 tisíc měsíčně nájem  za parkoviště 
pod hradem, že platíme 200 tisíc za prostory. Ty peníze nedostanete, pokud to bude města. Takže můj návrh je 
zanechat TS jako s. r. o. dál, najít jednatele. Může se stát, že se příští rok dostanou městské lesy také do problémů – 
to  budeme rušit městské lesy, nebo statek…? Budeme šetřit tím, že všechno půjde pod město? 

 

Ing. Naušová: Byl jsi na pracovním jednání, tam jsme o tom mluvili, také jsi tam takhle plamenně hovořil… Domluvili 
jsme se na tom, že i tahle varianta stále zůstává ve hře a že počkáme na to, jaký bude výsledek na konci roku. To by 
pak bylo nejjednodušší sehnat nového jednatele a může to zůstat v takovém stavu. Zaměstnancům garantujeme, že 
práci budou mít všichni. Do konce roku možná bude nějaká změna, ale práci budou mít všichni. 
 

starostka B. Bernardová – přečetla znovu podrobnosti k navrhované variantě I. 
 

J. Ešner: Mluvili jsme o tom hodně; jednoznačně: lidi o práci nepřijdou a podle mě mají u města větší jistotu, než si 
hledat práci někde v tramtárii… Možná jim jinde slíbí víc, ale musí tam jezdit. Jasně se tu řeklo, že stávající lidi práci 
mít budou. Nějaké účetní formality se jich netýkají (předělování na střediska…). Ušetření s DPH mě překvapilo, 
protože jsem netušil, že technické služby účtují obci s DPH, ale město si   daň odečíst nemůže. Varianta, která zazněla 
jako druhá, mi přijde jako logická, taky tu ještě nezaznělo, že to bylo vyvoláno tím, že Ondra Koubek odchází. Ale 
hledat krizového manažera…  
 

Ing. Bechyně: Ta výhoda úspory DPH se týká jen mezd (za práci), ale veškerý materiál se bude s DPH účtovat. To jen 
aby se to nezaměňovalo. 
 

Jan Voldřich, DiS.: Máme před sebou nějaké varianty, z nichž ani jedna se mně osobně nelíbí, ale proč to řešíme? 
Proč tady máme variantu I, II? Proč chceme rušit fungující společnost – chápu, že je míň peněz a město potřebuje 
šetřit - ale proč rušit nástroj pro to, aby bylo město udržované. Většina měst a obcí, která se dostanou na nějakou 
úroveň, tak mají zřízené společnosti s. r. o., protože se ukazuje, že je to z hlediska řízení lepší a funkčnější, než to mít 
jako nějaký odbor pod městem. Nastavilo se to tu před 3-4 roky, ta společnost nějakým způsobem fungovala. Proč 
jsme se dostali do stavu, že řešíme, že tu společnost změníme, možná zrušíme? Na to si myslím, že jsme jako 
zastupitelé skutečně odpověď nedostali. 
 

Mgr. Havel: Pro mě jsou poměrně důležité informace od právníka i daňového poradce a na tom pracovním 
zastupitelstvu, kde jsi nebyl, řekl právě daňový poradce jasný opak toho, co jsi řekl teď – že není pravda, že by  u 
většiny měst nechávali s. r.o., ale naopak, že města od této varianty odcházejí. 
 

Jan Voldřich, DIS.: Je to možné, že to řekl, můžeme si najít i nějaké statistiky, ale když se společnosti tady v minulém 
období zakládaly, tak jsme taky měli informace od právníků a poradců. Ta daňová problematika je hodně složitá. Já 
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taky nejsem účetní…, ale jde spíš opravdu o styl řízení. Je tu  nějaká odborná činnost, kterou by měla dělat odborná 
firma; a pořád je to společná kasa, z níž se ta činnost tak nebo tak zaplatí. Ale efektivněji se to dá řídit právě přes tu 
společnost;  proto máme lesy, proto máme statek, EVK... a jsme rádi, že to funguje. Problém může být nepochopení 
toho, že údržba města skutečně stojí nemalé peníze. A pořád bude stát. Ale pokud jsme v tak složité situaci, tak 
pořád můžeme tu firmu ve stávajícím stavu nějak „upravit“, domluvit se na tom, že se bude  například méně sekat 
tráva, nebo udělat podobná opatření, ale nechápu, proč ji rušit, část přesouvat pod město, část nechat jiné firmě. 
Ta úspora se nechá najít v té firmě tak, jak je nastavená. Ale otázka je, proč se ta společnost dostala do takového 
stavu, v jakém je teď. 
 

starostka B. Bernardová: Takže vy říkáte, že všechna města nějaké velikosti mají s. r. o. podobného typu; tak zrovna 
například Ing. Tyml byl u toho, když Železná Ruda „vracela“ technické služby pod město. A tam to s. r. o. opravdu 
rušili. My ho nerušíme, dobře víte, že to udělat nemůžeme, protože sportovní hala musí být 10 let provozovaná 
plátcem DPH. Jinak by město muselo miliony DPH doplatit. A aby to nebylo tak, že na technických službách zůstávají 
jen prodělečné provozy - zůstává tam i hostel, hřiště – to tam zůstat musí. EVK má vodu, kanalizaci, teplo. Určitě se  
v technických službách podle vás nechá najít nějaká úspora – teď mě neberte za slovo, na korunu to nebude, ale 
v roce 2018 technické služby skončily v mínusu něco přes 200 tisíc, v roce 2019 to bylo asi 826 tisíc mínus. Tak tedy 
nevím, kde hledat ty úspory.  

- starostka, Ing. Koubek a Ing. Mäntl diskutovali o provozu parkoviště, platbě nájemného a výnosech 
z parkoviště a z toho vycházejících možných úspor; 

 

J. Ešner: Navážu na pana Voldřicha – ano je to nesmyslná debata, proč se mají dvě firmy rvát, s odpuštěním, o jedno 
parkoviště? Tak nechť je  to pod městem a je to vyřešené.  
 

Mgr. Svoboda: Já si tedy myslím, že technické služby  byly transformované jako servisní organizace města právě 
proto, aby se vedení města mohlo věnovat věcem samosprávy a nemuselo řešit věci typu nákup a údržba techniky 
pro komunální služby, nebo zajišťování parkoviště. Smysl toho byl, že  servisní společnost měla městu ulehčit a dát 
mu prostor, aby se věnovalo samosprávě. Tím, že to byla organizace, která měla své povinnosti a tím, že městu 
fakturovala služby, tak se mohla také snáze kontrolovat. 
 

 

- debata skončila a starostka  dala hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení, včetně protinávrhu Ing. 
Koubka. 

 

 

 

 

Nový návrh na usnesení: 
Návrh Ing. Koubka:  najít jednatele a nechat TS tak jak jsou – neměnit provoz technických služeb, aby to i od 1. 7. 
2020 fungovalo tak jako doteď.  
 

Návrh usnesení 
Usnesení č.  X 

Zastupitelstvo města doporučuje radě města zajistit provoz a fungování společnosti Technické služby Města 
Kašperské Hory s. r. o. tak jako dosud, tj. aby od 1. 7. 2020 fungovala v nezměněné podobě. 
  
Hlasování pro navržené usnesení 
 

PRO: 5 (Bechyně, Jirman, Koubek, Svoboda, Voldřich) 
PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 6 (Bernardová, Ešner, Havel, Mäntl M., Naušová,  Vrhel)        
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh NEBYL přijat, usnesení nevzniklo. 
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Návrh usnesení   
Usnesení č.  X 

Zastupitelstvo města doporučuje radě města zajistit provoz a fungování společnosti Technické služby Města 
Kašperské Hory s. r. o. ve smyslu navržené varianty I tak, aby  s platností od 1. 7. 2020 byl provoz společnosti  
zachován kontinuálně podle opatření uvedených ve variantě I. 
  
PRO: 0 

PROTI: 5 (Ešner, Jirman, Koubek, Mäntl M., Svoboda) 
ZDRŽEL SE: 6 (Bechyně, Bernardová, Havel, Naušová, Voldřich, Vrhel) 
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh NEBYL přijat, usnesení nevzniklo. 
 

 

 

 

Starostka města zopakovala řešení uvedená ve variantě II a otevřela k této variantě diskusi: 
Ing. Bechyně: Jen pro upřesnění, které činnosti by se uvažovaly utlumit? 

starostka B. Bernardová: Určitě komerční a stavební. 
 

 

Návrh usnesení 
Usnesení č.  X 

Zastupitelstvo města doporučuje radě města zajistit provoz a fungování společnosti Technické služby Města 
Kašperské Hory s. r. o. ve smyslu navržené varianty II tak, aby  s platností od 1. 7. 2020 byl provoz společnosti  
zachován kontinuálně podle opatření uvedených ve variantě II. 
  
PRO: 6 (Bernardová, Ešner, Havel, Mäntl M., Naušová, Vrhel) 
PROTI: 5 (Bechyně, Jirman, Koubek, Svoboda, Voldřich) 
ZDRŽEL SE: 0         
NEPŘÍTOMEN: 4 (Geryková, Chlada, Kalčíková, Mäntl R.) 
Návrh NEBYL přijat, usnesení nevzniklo. 
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10.  Ostatní – diskuse 

Mgr. Svoboda: Chci se zeptat, kdy se počítá s doasfaltováním  ulice Smetanova – napojení na novou asfaltku. 
 

Ing. Koubek: Na to odpovím já, chtěli jsme to už mít hotové, ale musíme počkat, až začne fungovat obalovna, zhruba 
za 14 dní, také vzhledem k tomu, že poslední dobou neustále pršelo, tak se asfalt dělat nedal. Hned jak to bude 
možné, tak bude úprava dořešena. 
 

J. Ešner: Moje oblíbené téma – špatné autobusy nové firmy. Já autobusem nejezdím, ale hodně lidí to tu využívá. 
Hodně lidí spoléhá na to, že je na jízdních řádech kontaktní telefon, ale moc to nefunguje. Chybí některé informace 
– spoje, které budou jezdit až od 1. srpna, na vyžádání, atd. Nové jízdní řády nejsou dobře napsané. Mnoho turistů 
na ně spoléhá.  
 

starostka B. Bernardová: Pro nového dopravce je partnerem Plzeňský kraj, ten stále ujišťuje, že je všechno 
v pořádku, ale asi to tak úplně není. 
 

Mgr. Svoboda: Ještě se chci zeptat, jestli bude od července uvolněna plocha u bývalé pily (sloužící jako záchytné 
parkoviště). Je tam zčásti palivové dřevo a zčásti deponie stavebního materiálu – teď je konec  června a už teď je 
město plné aut, špatně se tu parkuje, v době prázdnin tu bude podle očekávání turistů mnohem víc než v uplynulých 
letech, myslím si, že můžou nastat dopravní problémy, pokud nebudou mít kde zaparkovat.  
 

starostka B. Bernardová:  Tam to určitě nebude úplně uvolněné,  stavební materiál se někam dát musí. Rekonstruuje 
se  část ulice před školou a křižovatka do Besední ulice, navíc to není parkoviště. Kde budou turisté parkovat, to 
opravdu netuším. Ale tohle místo není parkoviště ani jinak. Dost lidí parkuje na Žižkovo náměstí. Ano, i tam je složený 
stavební materiál, od 22. července by měl  být od něj prostor uvolněný. 
 

Ing. Mäntl:  K tomu parkovišti - v roce 2014 myslím, bylo místo připraveno  tak, že mělo dojít ke stavebnímu povolení 
pro parkoviště. Minulé vedení města to zamítlo s tím, že stačí, aby tam byla zpevněná plocha. 
 

Ing. Naušová: Upřesním, že to dřevo není palivo, je to pro výtopnu a navezli jsme ho sem, protože ho nemůžeme 
nechat v lesích, tam není místo, nemáme velké skládky a musíme zpracovávat kalamitu. Čeká se, až přijede velká 
mašina a bude se štěpkovat.  
 

Mgr. Svoboda: Ale pořád nevidím to, jak budeme řešit parkování. Určitě tu bude větší pohyb turistů. 
 

Bc. M. Vrba: Dřevo je teď v majetku kašperskohorských lesů, my si  ho přebíráme ke štěpkování, to je plánované na 
konec srpna. Samozřejmě, když bude velká potřeba této plochy, tak se pokusíme to urychlit, ale dřív než do konce 
července to uvolnit nedokážeme. 
 

Ing. Naušová: K parkování se dá využít i volné místo u sjezdovky a Žižkovo náměstí (když tam nebude pouť). 
 

dotaz z veřejnosti na starostku:  K odcházení lidí z technických služeb – vy jste říkala, že vy nemůžete za to, že 
odchází lidi od technických služeb – za to může město, protože nemají jistotu, že tady budou mít práci. U vás neví, 
jestli to bude za měsíc takhle nebo jinak. Tak to dopadlo s pilou, taky jsme mysleli, že budeme mít jistotu, taky se 
zavřela, technické služby se možná zavírat budou nebo nebudou, ale pochybuju, že byste tam chtěli zaměstnat 10-
12 lidí za 25 tisíc čistého, dneska vám to za 15 tisíc nikdo dělat nebude… Takže když nemají jistotu, tak odešli. Odchází 
postupně, třeba tady hasiči, další se chystají. Vy tvrdíte, že budou mít jistotu, ale vy si za dva nebo za tři měsíce 
vzpomenete, že to bude jinak… Jsem zvědavý, s kým to budete dělat. 
 

starostka B. Bernardová: Co se týká výjezdové jednotky, s Ing. Koubkem jsem to řešila ze všech stran, uvědomuji si, 
že  výjezdová jednotka má vyjet. Proč odešel zrovna velitel hasičů a další, mě nikdo ani neinformoval, musela jsem 
se ptát, když se to šuškalo už všude. Nikdo mi nic neřekl. Dozvěděla jsem se to, až když  už to bylo podepsané. Takže 
co mám dělat?  
 

reakce z veřejnosti: No, ale proč odešli? Asi kvůli nějakým lidem na radnici ne?  
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starostka B. Bernardová: No vidíte a mně zase bylo vytýkáno, že nad nimi držím ochrannou ruku až moc …. takže 
opravdu nevím. 
 

J. Ešner: No, já osobně to vím pár dní, kdo odchází a kdo odešel, ale možná to je i tím, že tu někdo zbytečně 
předčasně šířil nějaké fámy: „kdoví, co bude až…“. 
 

Ing. Koubek: Svůj odchod jsem avizoval minimálně dva měsíce předem, ale pořád se nic neřešilo, takže není divu, že 
zaměstnanci se oprávněně obávali, co bude. Termín ‚do konce roku‘ je třeba pro zedníky špatný – co budou dělat od 
nového roku? Debata, která se pak rozjela, nás měla ujistit, že všechny zaměstnáte a v průběhu dvou následujících 
dní jste jedné ze zaměstnankyň řekla, že někteří půjdou přes zimu  na úřad práce. A to byl definitivní konec, teď už 
vám tedy fakt nikdo nechce věřit.  
 

starostka B. Bernardová: To je mi sice líto, že mi nevěří, ale já jsem řekla svůj vlastní názor. Že když člověk jenom 
seká trávu, tak se může stát, že bude přes zimu na úřadu práce, ale na jaře se vrátí. Dělají to tak i lesy a ostatní 
sezónní provozy.  
 

Ing. Koubek: A to je přesně to, co ty lidi a jak pochopili… 

 

Ing. Naušová: Na technických službách jsem také byla a některé věci jsem tam vyvrátila. Třeba to, že to není tak 
jednoduché, aby někdo šel na úřad práce a zpátky, to vyplývá z toho, jak jsou nastavené smlouvy. Myslím si, že tak 
úplně dezinformovaní lidé na technických službách nejsou a nebyli. Co se týká Jardy Schmida, ten tomu dal hodně, 
měli bychom mu všichni poděkovat a alespoň co já vím, tak  jeden z hlavních důvodů jeho odchodu byl ten, že se 
setkal s osobními útoky typu, že všechno zavinil on. 
 

L. Valentová:  Chtěla bych reagovat, protože to nebyl ten hlavní důvod. Mrzí mě, že paní starostka tvrdí, že o ničem 
nevěděla, když věděla co se děje, pan Schmid za ní byl několikrát, informoval ji proč, jaké jsou problémy, jaká panuje 
nejistota. Opravdu od 18. května tam všichni zaměstnanci žijeme v nejistotě, nevíme, co bude, pořád jsou tu jiné 
a jiné informace a nedivím se těm zaměstnancům, kteří opustili technické služby. Mají povinnosti, závazky. Opravdu 
jste  slíbili, že je pod město převedete za stejné peníze a oni vám to nevěřili, báli se, že přijdou o peníze, zůstanou 
na minimální mzdě.  
 

starostka B. Bernardová: Už jen krátce – ano s panem Schmidem jsme poměrně často řešili mnoho věcí, až mu to 
Ing. Koubek zakázal, aby za mnou chodil. Ale to, že odchází, na to jsem si ho až musela zavolat a zeptat se ho na 
rovinu. 
 

L. Valentová:  Několikrát žádal o schůzky, které pak byly z Vaší strany zrušeny, čas na ně nebyl. Chápu, že starostka 
má hodně práce, ale jsou důležité věci, které nesnesou odkladu. Ale už bych v té diskusi nechtěla pokračovat, když 
tady není (J. Schmid). 
 

dotaz z veřejnosti: Už je znám termín, kdy bude umožněn přístup k nemovitostem na Vimperské ulici po opravě 
vodovodního řadu?  
 

starostka B. Bernardová: Na posledním kontrolním dnu, před týdnem, se stále pracovalo na nové přípojce, bylo mi 
řečeno, že v následujícím týdnu se bude připravovat silnice do finále, zatím nevím přesný termín. 
 

Ing. Koubek: Ještě poslední věc – dnes jsme tu řešili, že město přijalo dvě dotace, jsem rád, že konečně město 
pochopilo, že využívat dotace je dobrá cesta. Pokud si tady někdo vzpomíná, tak někteří  z vás tvrdili, že dotace jsou 
největší zlo. A najednou jsou dobré. Takže jsem rád, že jsme dospěli k tomu, že každá  dotace je dobrá a že už tu 
nikdy neuslyšíme, že dotace je největší zlo.  
 

starostka B. Bernardová: Od mně to určitě ještě uslyšíte, protože když je to dotace, která ovlivní život každého ve 
městě, tak to pro mě není dobrá dotace. Když dostanu dotaci na postavení zdi a nikoho dalšího to neovlivní, tak jsem 
za to ráda. Tak to vidím já.  
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J. Ešner: To tvrdím já, že dotace jsou zlo.  
 

M. Hanzíková: Ještě k těm organizačním změnám. V minulých usneseních z rady jsem četla, že bude zřízený  znovu 
odbor majetku. Takže když se žádné změny teď nekonají, tak bude zrušený? 

 

starostka B. Bernardová: Zatím jsme usnesení o zřízení odboru revokovali. 
 

M. Hanzíková: A ta dvě výběrová řízení?  
 

starostka B. Bernardová: Ta pokračují. 
 

M. Hanzíková: U vás (na úřadě) tedy byly plánované nějaké změny – měla tam přejít bytová agenda ad., které s tím 
souvisely. Takže i přesto, že to nebude, tak výběrová řízení pokračují stále.  
 

starostka B. Bernardová: Ano, pokračují. Musíme obsadit místo matrikářky  a  mzdové účetní. V souvislosti s aktuální 
situací to budeme ještě vyhodnocovat a dávat dohromady. Všichni měli pocit, že mají  zaměstnanci na radnici málo 
agendy, takže jsme udělali nějaké změny. A teď to musíme znovu přehodnotit. 
 

Ing. Koubek: A proč se tedy berou dva pracovníci? Když to dosud zvládala jedna… Hledají se úspory a teď rozšiřujete 
pracovní místa. To mi moc úsporné nepřipadá. 
 

starostka B. Bernardová: Prosím, nechte výběrová řízení a organizační změny na radnici na nás.  
 

Mgr. Svoboda: Necháme, stejně nás k nim do žádné komise nezvete, všechno si děláte sami. 
 

Další diskutující se nepřihlásili, diskuse byla ukončena. 
 

 

 

 

11. Závěr 

Starostka města poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva města. 
 

      Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno  v 19.50 hodin. 
V Kašperských Horách dne 25. 6. 2020 

 

 

 

 

Ověřeno dne: 30. 6.  2020 
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