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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 1 v roce 2021 dne 6. 1. 2021, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 14,00 hodin. 

 

Přítomni: 
starostka města: Bohuslava Bernardová 

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

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková 

Omluveni:  

                      Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hodin 

 

 

 

PROGRAM: 

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

5. MěKIS - zápis z jednání kulturní komise, návrhy pro RM. 

6. Ostatní 
a) nabídka pluhování komunikací v městských částech; 

b) informace – dopis obyvatelky DPS; 

c) žádost o souhlas s úpravou trasy a novým značením naučné stezky Cestou zlatokopů; 
d) žádost o doplnění souhlasu s vedením trasy naučné stezky – společnosti Gabreta Nova, z. s. Kašperské 
Hory; 

e) informace – výroba městské vlajky a znaku a jejich zapsání do sněmovního registru komunálních 
symbolů; 
f) žádost spol. Rynostav s. r. o. – napojení kanalizační přípojky v ul. Besední v Kašperských Horách. 

Závěr 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 6.1.2021; 
 usnesením č. 3 - záměr pronájmu části poz. parc. č. 2383, o výměře 56 m2, v k. ú. Kašperské Hory. 

Podmínky pronájmu: minimální výše nájemného 10,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši, nájemné se bude 
zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu neurčitou od 1. 1. 2021 

s výpovědní dobou 3 měsíce, pro parkovací přístřešky a pro volné parkování osobních automobilů; 

 usnesením č. 4 - propachtování části poz. parc. č. 2150/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
9 m2 v k. ú. Kašperské Hory s těmito podmínkami: pachtovné 510,- Kč/měsíc, pacht na dobu určitou od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, pro umístění prodejního stánku, paní  

2  Kašperské Hory; 
 usnesením č. 5 - pronájem části pozemkové parcely č. 2383 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 

v k.ú. Kašperské Hory s těmito podmínkami: nájemné 10,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši, nájemné se 
bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem na dobu neurčitou od 
1. 12. 2020, pro přístřešek pro parkování osobního automobilu, panu  

 Kašperské Hory; 
 usnesením č. 6 - pronájem nebytových prostor v budově stojící na pozemku st. parc. č. 119 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 225 m2, v ulici Dlouhá, v Kašperských Horách. Podmínky pronájmu: nájemné 
7,-  Kč/m2/měsíc, pronájem prostor pro účely skladování, na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
panu Kašperské Hory; 

 usnesením č. 13 - uzavření smlouvy mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Lika-obce s. r. o., 

Kamenný Újezd 570, IČ: 04952995 na vytvoření obecních symbolů – znaku a vlajky – a jejich zapsání do 
sněmovního registru komunálních symbolů, za celkovou cenu 24.950,- Kč, a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy; 
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Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 10 jako vlastník dotčených pozemků č. 1521/9, 1521/5 a 2148 – vše v k.ú. Kašperské Hory, 

1109, 206/3, 935 a 956 – vše v k.ú. Červená u Kašperských Hor, s opravami, údržbou a terénními úpravami 
stávající naučné stezky Cestou zlatokopů, vždy po předchozí dohodě s jednatelkou společnosti 
Kašperskohorské městské lesy, s. r. o.; 

 usnesením č. 12 - s vybudováním nové naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví města Kašperské Hory, 
zaměřené na faunu Kašperskohorska, a s umístěním 8 infopanelů a jednoho interaktivního prvku na trase, 

na základě doplněné žádosti společnosti Gabreta Nova, z. s., Baarova 150, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 
09524525. Stezka bude umístěna na pozemkových parcelách č. 1723/1, 1723/7, 1723/9, 1723/10, 
1723/17, 1730/1, 1729, 1727, 1726, 1724/2, 1724/1, 1750, 2235/1, 1736 – vše v k. ú. Kašperské Hory, na 
pozemkových parcelách č. 206, 103/2, 103/1, 104/1, 182, 107/8, 636/1, 637, 132, 628/3 – vše v k. ú. 
Lídlovy Dvory a na pozemkové parcele č. 205 v k. ú. Červená u Kašperských Hor; 

 

Rada města neakceptovala: 

 usnesením č. 8 - nabídku na zimní údržbu komunikací (pluhování městských částí) externím dodavatelem 
za cenu 800,- Kč/hod. bez DPH v aktuální zimní sezóně; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 7 - zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 12. 2020 a doporučení pro radu města; 

 usnesením č. 9 - žádost Krajské hygienické stanice o součinnost při řešení dopravní a hygienické situace 
u DPS v Kašperských Horách; 

 usnesením č. 14 - problém s řešením připojení kanalizační přípojky pro dům čp. 18 z hlavního 
kanalizačního řadu v ul. Besední, Kašperské Hory, a předává návrh společnosti Rynostav s. r. o. na nápravu 
situace zhotoviteli prací v ul. Besední k dalšímu řešení; 

 

Rada města revokovala: 
 usnesením č. 11 - usnesení č. 24 z jednání RM 14. 12. 2020: „Rada města souhlasí s vybudováním nové 

naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví města Kašperské Hory, zaměřené na faunu Kašperskohorska, 
a s umístěním 7 infopanelů na trase, na základě žádosti Kašperské 
Hory. Stezka bude umístěna na pozemkových parcelách č. 1723/1, 1723/7, 1723/9, 1723/10, 1723/17, 
1730/1, 1729, 1727, 1726, 1724/2, 1724/1, 1750, 2235/1, 1736 – vše v k. ú. Kašperské Hory, na 
pozemkových parcelách č. 683, 2, 85, 10, 11, 89, 213, 206, 103/2, 103/1, 104/1, 182, 107/8, 636/1, 637, 

132, 628/3 – vše v k. ú. Lídlovy Dvory a na pozemkových parcelách č. 205 a 1116 – obě v k. ú. Červená 
u Kašperských Hor.“ 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 15,30 hod.  

        V Kašperských Horách 6. 1. 2021 

 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  

             v. r.                                                  v. r.     

         

Ověřeno dne: 11. 1. 2021 


