Zápis z 12. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory,
které se konalo 18. listopadu 2020 od 17.00 hodin v kině.
Jednání ZM bylo zahájeno v 17,00 hodin.

Přítomni:
Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Jindřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková, Mgr. Jaroslav Havel, Jiří Jirman,
Michaela Kalčíková, Ing. Ondřej Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel,
Jan Voldřich, DiS.
Omluveni: Radek Mäntl, Jaroslav Chlada (Jan Voldřich, Dis. se dostavil v průběhu jednání)
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Jaroslava Králová, DiS. a ostatní dle prezenční
listiny
zapisovatel: A. Staňková, H. Marková
pořízení audiozáznamu: ANO
1. Zahájení
Zahájení 12. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová. Konstatovala, že je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starostka města upozorňuje, že vzhledem k platným nařízením a opatřením Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva vnitra, týkajících se pravidel pro uskutečnění jednání obecních zastupitelstev v době koronaviru,
probíhá dnešní jednání zastupitelstva v souladu s platnými nařízeními ohledně ochrany zdraví, dle doporučení
MV ČR aktualizovaného ke dni 4. 11. 2020; tedy s povinností mít ve vnitřním prostoru ochranu dýchacích cest
(roušku).

Aktuální opatření / pouze pro info, nebude součástí zápisu:
1. Zasedání zastupitelstva se od 4. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně) konají za obvyklých podmínek
stanovených zákonem o obcích.
2. Dále se na jednání zastupitelstva vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest
("roušku" apod.) a je-li to možné, dodržovat rozestupy 2 metry.
3. Krizové opatření nevylučuje ani veřejnost jednání (účast veřejnosti ve smyslu § 93 odst. 3 zákona o
obcích), resp. veřejnosti nelze v účasti bránit.
S ohledem na přísnější zákaz volného pohybu osob v čase od 21:00 do 4:59 je však vhodné jednání před
21:00 ukončit.



Poznámka: Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností
obce tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných prostředků).

2. Schválení programu jednání zastupitelstva
Pro jednání zastupitelstva města byl navržen program:
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Finanční agenda - rozpočtové opatření č. 21/2020;
6. Pozemková agenda
a) plán společných zařízení komplexní pozemková úprava k.ú. Kašperské Hory;
b) věcné břemeno, prodej nemovitostí;
7. Ostatní
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a) poskytnutí dotace na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. a schválení veřejnoprávní
smlouvy;
b) aktualizace Kritérií pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kašperské Hory;
c) informace starostky města o ukončení soudního sporu mezi městem a společností Stavoplast KL spol.
s r. o. a o úplné uzavírce silnice Dražovice – Strašín;
d) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Víceúčelové hřiště u školy do dotačního titulu MMR;
8. Diskuse, závěr.
Návrh na doplnění programu: nebyl podán.
Návrh usnesení
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 18. 11. 2020 v navrženém znění.
PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 17. 9. 2020 byl ověřen dne 22. 9. 2020 ověřovateli
Michaelou Kalčíkovou a Radkem Vrhelem, a to bez připomínek. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi
zastupitelé Ing. Ondřej Koubek a Jindřich Ešner.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 18. listopadu 2020 zastupitele
Ing. Ondřeje Koubka a Jindřicha Ešnera.
PRO: 10 (Bernardová, Bechyně, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Mäntl M., Svoboda, Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Ešner, Koubek)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
4. Kontrola usnesení
Na posledním jednání zastupitelstva města dne 17. 9. 2020 nebylo přijato žádné ukládací usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení.
PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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5. Finanční agenda
Rozpočtové opatření č. 21/2020

komentář k RO:
Rozpočtové opatření č. 21 se týká přesunu v položkách financování projektu Besední ulice. V rámci tohoto projektu dochází k navýšení položky
"Besední ul. komunikace" o 900.000,- Kč, zároveň ke snížení položky "Besední ul. kanalizace" o 900.000,- Kč. Je to způsobeno tím, že na položce
"komunikace" byly provedeny vícepráce a na položce "kanalizace" méněpráce. Celková hodnota díla se, stejně jako celková výše kapitoly
výdajů rozpočtu, nemění.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020, kterým se přesouvají jednotlivé položky financování
projektu rekonstrukce Besední ulice v Kašperských Horách, a to tak, že položka “Besední ul. – kanalizace“ se snižuje
o 900 tis. Kč (méněpráce) a položka „Besední ul. – komunikace se navyšuje o 900 tis. Kč (vícepráce). Celková cena
díla ani celková výše výdajové kapitoly rozpočtu se nemění.
PRO: 9 (Bernardová, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Mäntl M., Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3 (Koubek, Svoboda, Bechyně)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
6. Pozemková agenda
a) plán společných zařízení – podkladový materiál byl odeslaný zastupitelům 4. 11. 2020
 starostka města v úvodním slovu vysvětlila problematiku komplexních pozemkových úprav, jejichž součástí je
Plán společných zařízení, předložený zastupitelům k jednání. Po schválení plánu začnou další práce
s jednotlivými pozemky…
diskuse
J. Ešner vznesl dotaz na to, zda byly v celém procesu zohledněny připomínky statků. Odpovídá jednatelka společnosti
Statek Kašperské Hory s. r. o. Ing. Heberleinová, že byla všem jednáním přítomna a nepředkládala ke zpracování
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Kašperské Hory společností GEOREAL, spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň,
IČ: 40527514.
PRO: 11 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Svoboda)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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b) věcné břemeno, prodej nemovitostí

I. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné
moci ev.č. PM/II – 136/2019 společností JH projekt s.r.o., se sídlem Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy,
jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou, žádá o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
Kašperské Hory, KT, p.č. 1306/4 - NN, č.IV-12-0013177/1“. Věcné břemeno se vkládá do pozemkových parcel:
č. PK 980, č. 980 a č. 1306/4, to vše v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory.
S ČEZ Distribuce byla dne 2. 5. 2018 uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby, Kašperské Hory, KT, p.č. 1306/4 – NN, č. IV – 12-0013177/1/VB“. Rozsah věcného břemene je
vymezen geometrickým plánem č. 1060-2146/2020, jednorázová náhrada činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši.
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.

Návrh usnesení
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Kašperské Hory, KT,
p.č. 1306/4 - NN, č.IV-12-0013177/1“ 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. PK 980, č. 980 a č. 1306/4, to vše
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 1060-2146/2020, jednorázová náhrada činí 1.000,Kč + DPH v platné výši.
PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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II. Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 21/3 – zahrada o výměře 99 m2
v katastrálním území Kavrlík. Na úředních deskách odvisel záměr prodeje předmětné nemovitosti s těmito
podmínkami: minimální výše kupní ceny 120,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží
výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem:
„Pozemková parcela číslo 21/3 – Kavrlík – Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu
Kašperské Hory do 26. 10. 2020 do 12:00 hodin, nabídka musí obsahovat kupní cenu navrhovanou kupujícím, která
musí být zaplacena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory, v případě, že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu,
nemovitost bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí. Záměr
prodeje byl schválen Radou města na jejím jednání dne 30. 9. 2020.

V řádném termínu byla doručena jediná nabídka:
jméno + adresa

nabízená cena
celkem 15.015,- Kč, tj. 151,66/m2

pořadí
1.

Návrh usnesení
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 21/3 – zahrada o výměře 99 m2 v katastrálním
území Kavrlík, a to
. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
Odůvodnění ceny: cena není podhodnocena, v katastrálním území Kavrlík se nemovitosti prodávaly za podobnou
cenu.
PRO: 12 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Voldřich, Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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X. Kavrlík - st. p. č. 5 + p. p. č. 21/2 – obě v k. ú. Kavrlík
 bod vypuštěn před schvalováním programu, starostka města vysvětlila jeho opakované projednání v RM
a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města;
 na začátku projednávání tohoto bodu se dostavil Jan Voldřich, DiS.
III. Dolní Dvorce – p. p. č. 344/1
Rada města schválila a na úředních deskách odvisel záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 344/1– ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor. Podmínky prodeje:
minimální výše kupní ceny 170,- Kč/m2, kupující se bude podílet 50 % částky na zpracování geometrického plánu,
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

V řádném termínu byla doručena jediná nabídka:
jméno zájemce + adresa

nabízená
cena
175,- Kč/m2

pořadí
1.

diskuse:
Ing. Koubek – dotaz na způsob stanovení požadované minimální ceny;
odpovídá starostka, Ing. Naušová upřesňuje – cenu navrhuje majetková komise, projednává rada města; město,
ani majetková komise se neodklání od obvyklých cen stanovených již v minulosti pro různé typy pozemků
(pozemkových kultur) ve vlastnictví města. Takže pokud se prodává cesta, tak ta je za 170,- Kč/m2, pokud se prodává
zahrada, tak je samozřejmě lépe ohodnocená než třeba ostatní plocha, která ze za 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 344/1– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 9 m2 v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, zájemcům, kteří podali společnou jedinou
nabídku, a to:
za nabídnutou cenu 175,- Kč/m2. Podmínky prodeje:
kupující se bude podílet úhradou 50 % částky na zpracování geometrického plánu, veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující.
PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 2 (Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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7. Ostatní
a) poskytnutí dotace na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. a schválení veřejnoprávní smlouvy
– předkládá starostka města
- stejně jako v předchozích letech i na rok 2021 žádá společnost o dotaci na zajištění provozu, výše dotace je
stejná jako v loňském a letošním roce; rada města schválení dotace a uzavření smlouvy doporučila na svém
jednání 11. 11. 2020;
- znění smlouvy je shodné jako v předchozích letech (zkontrolované právním zástupcem), je provedena
změna pouze v termínech;
diskuse
Mgr. Svoboda: dotaz na odměňování jednatelky společnosti
odpovídá starostka: Ing. Bauchová spolu se starostou Hartmanic byli na společném jednání u starostky a domluvili
se, že město Hartmanice připraví návrh (smlouvu, stanovení podílu ad.) na odměňování jednatelky společnosti;
dosud žádný návrh město Kašperské Hory neobdrželo.
Mgr. Svoboda – jak to vypadá do budoucna s dětským lékařem v Kašperských Horách
odpovídá starostka: MUDr. Jiří Marek pokrývá pondělní služby, další dva dny v týdnu lékařky MUDr. Heinová a MUDr.
Patáková. Ve dnech, kdy není ve středisku osobně přítomen lékař, je zde k dispozici zdravotní sestra, která je s ním
neustále v kontaktu telefonicky nebo e-mailem (e-recepty apod.). S MUDr. Markem je předběžně domluveno, že od
ledna 2022, kdy odchází do penze, bude služby dětského lékaře v našem městě zajišťovat sám (bude zde trvale
bydlet). Jednali jsme o tom i s krajem, ale lékařů je obecně nedostatek, takže jsme rádi, že se podařilo služby
domluvit takhle.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kašperské Hory ve výši 232. 000, - Kč, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností Zdravotnické
služby Šumava s. r. o., IČ: 28031792, na zajištění provozu společnosti od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 2 (Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:

a
Příjemce dotace:

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645
/dále jako "poskytovatel"/
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.
se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice
zastoupené Ing. Janou Bauchovou, jednatelkou
IČ: 28031792
/dále jako "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") :
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I. Předmět a účel dohody
1. Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši 232.000,- Kč, tj. slovy
dvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to za účelem poskytnutí následujících činností příjemcem jakožto závazku
veřejné služby:
provozní náklady společnosti Zdravotnické služby Šumava s.r.o., a to v době od 1.1.2021 do 31.12.2021.
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo 822690389/0800 na účet
příjemce číslo 741308379/0800 ve výši 58.000,- Kč čtvrtletně, a to vždy do 20. dne posledního měsíce
kalendářního čtvrtletí.
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 31.3. 2022, a to na předepsaném formuláři, a současně doloží kopie dokladů
na použití těchto prostředků.
2. Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. odst. 2 této
dohody nejpozději do 31.3. 2022.
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 písemnou
formou.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
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.
5. V případě zrušení příjemce s likvidací vykonává práva a povinnosti uvedené v čl. III. odst. 4 po celou dobu
likvidace likvidátor.
6. 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.
7. Poskytnutí dotace a uzavření této dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Kašperské Hory dne
18. 11. 2020.
V Kašperských Horách dne .........................
--------------------------------------------Město Kašperské Hory

---------------------------------------------Zdravotnické služby Šumava s.r.o.
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b) aktualizace Kritérií pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kašperské Hory
Vzhledem k plánovaným organizačním změnám, které v letošním roce proběhly či částečně proběhly, a
k nimž se vztahovaly organizační nebo provozní dokumenty, je třeba aktualizovat Kritéria pro přidělování bytů ve
vlastnictví města Kašperské Hory, a to v části 5.3:
původní znění
5.3 Podmínkou zařazení žadatele o získání městského bytu do seznamu žadatelů o městský byt je podání řádně
vyplněného a podepsaného tiskopisu Žádost o přidělení bytu referentovi bytového hospodářství na adresu: Město
Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory. Tiskopis je možné obdržet na adrese správce bytového fondu
města, nebo je k dispozici ke stažení na: www.kasphory.cz (www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/formulare) .
nové znění
5.3 Podmínkou zařazení žadatele o získání městského bytu do seznamu žadatelů o městský byt je podání řádně
vyplněného a podepsaného tiskopisu Žádost o přidělení bytu referentovi bytového hospodářství na adresu:
Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o., Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory. Tiskopis je možné obdržet v sídle
správce bytového fondu města, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách:
https://ts-kh.cz/formulare/, www.kasphory.cz (www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/formulare) .
Ostatní ustanovení „Kritérií“, schválených zastupitelstvem města 28. 5. 2020, zůstávají nezměněna. Rada města
doporučila na svém jednání dne 11. 11. 2020 zastupitelstvu města tuto aktualizaci schválit. Po projednání
a schválení budou „Kritéria“ neprodleně aktualizovaná také na výše uvedených adresách. (Celé znění
aktualizovaného dokumentu bylo zastupitelům zasláno spolu s podklady pro jednání samostatně).
Návrh na usnesení
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Kritérií pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kašperské Hory.
PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 2 (Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
c) informace starostky města o definitivním ukončení soudního sporu mezi městem a společností Stavoplast
KL spol. s r. o. a o úplné uzavírce silnice Dražovice – Strašín a objížďce uzavřené trasy (oprava povrchu komunikace,
potrvá do 22.12.2020);
- informace podala ústně přímo na jednání ZM starostka města, přečetla zprávu právního zástupce města JUDr. Karla
Baumruka o průběhu 14 let trvajícího soudního sporu;
- zpráva o průběhu soudního sporu, vypracovaná JUDr. Karlem Baumrukem, je fyzickou přílohou zápisu z jednání ZM
k nahlédnutí tak, jak odpovídá možnost nahlížení do dokumentace ZM dle platné legislativy.
diskuse:
Na jednání ZM přítomná Ing. Balounová na vyzvání starostky okomentovala výsledek soudního sporu, vyjádřila
spokojenost nad výsledkem sporu a ocenila práci právního zástupce města JUDr. Baumruka. Dodala, že osobně je
ráda, že výsledek soudního sporu potvrdil, že ani ona sama, jako starostka města v době vzniku soudního sporu,
svým jednáním v této záležitosti nezpůsobila městu žádnou škodu a ani město v té době nepochybilo.
Dále podala starostka informaci o uzavírce silnice Dražovice-Dobršín (trvá do 22. prosince letošního roku)
a o objížďce uzavřené trasy.
Starostka města také seznámila přítomné s vývojem stavby v Besední ulici - kolaudace části hotové stavby, která
proběhne ve čtvrtek 19. 11. 2020.
Výše uvedené informace byly předány na veřejném jednání zastupitelstva města na vědomí zastupitelům
a veřejnosti, bez usnesení.
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d) „Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Víceúčelové hřiště u školy do dotačního titulu MMR;
Týká se plánované realizace projektu, bod předkládá Mgr. J. Havel.
Mgr. Havel objasnil dosavadní proces přípravy projektu nového víceúčelového hřiště u školy, dokončené projektové
práce, rozdělení celé akce na dvě etapy, náklady na akci, oslovení společnosti, která by zajistila veškerou projektovou
přípravu a administraci dotace ad. Upřesnil podmínky dotace s tím, že v tomto dotačním titulu je možnost dotace
80 % uznatelných náklad. Celkem umožňuje dotace získat, v případě přijetí a schválení žádosti, až 5 mil. Kč.
diskuse:
Mgr. Svoboda – dotaz na využití hřiště pro veřejnost;
Mgr. Havel – ano, je to stanoveno i v podmínkách dotace, že hřiště bude přístupné veřejnosti a jeho užití nebude
zpoplatňováno;
J. Ešner – dotaz na cenu PD a realizaci v případě nezískání dotace;
reagují starostka a Mgr. Havel – cena za projektovou dokumentaci a související činnost (příprava, studie, projektová
dokumentace a inženýrská činnost) již byla zaplacena ve výši 137.214,- Kč vč. DPH*; když nebude dotace, nebude
realizace.
*ověřeno dle faktury zpracovatele – MVAtelier s.r.o., IČ: 07966776, na základě smlouvy schválené RM 8. 1. 2020
Návrh usnesení:
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelové hřiště u školy“ do dotačního titulu
DT 117D8210B podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zpracovatelem
G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice, IČ: 26064928.
PRO: 13 (Bernardová, Bechyně, Ešner, Geryková, Havel, Jirman, Kalčíková, Koubek, Mäntl M., Svoboda, Naušová,
Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 2 (Mäntl R., Chlada)
Návrh BYL přijat.
8. Diskuse, závěr
Mgr. Svoboda – dotaz na fungování TS KH s. r. o. v roce 2021, stávající řešení (jeden jednatel pro dvě společnosti)
bylo přijato jako přechodné;
odpovídá starostka – na jednání rady města jsme se dohodli, že po vyhodnocení hospodaření společnosti za tři
čtvrtletí letošního roku budeme jednat o dalším fungování a provozu. V tuto chvíli to vypadá, že společnost má dobré
výsledky. Další informace předáme zastupitelům na prosincovém jednání.
J. Ešner – dotaz na situaci v sušické nemocnici – výpovědi lékařů, nový jednatel, jednání s Plzeňským krajem, jednání
se starostou Sušice (k dotazu se připojil také Mgr. Svoboda – možnost příspěvku okolních obcí?)
odpovídá starostka – samozřejmě se o situaci v nemocnici město zajímá, byla spolu s většinou starostů obcí ORP
Sušice na jednání v Sušici (15. října) se starostou Bc. Petrem Mottlem, přítomen byl i současný jednatel nemocnice
Bc. Jiří Vlček. Upřesnila dále některé údaje k počtu lékařů a jejich pracovně právních vztahů, informace k provozu
nemocnice. Uvedla dále výstupy, které byly aktuálně dojednány v pondělí 16. listopadu na schůzce vedení města
Sušice s jednatelem nemocnice, valnou hromadou, dozorčí radou a vedením Plzeňského kraje. Hejtmanka vytvoří
skupinu složenou ze zástupců Plzeňského kraje, ta bude během tří měsíců analyzovat situaci v sušické nemocnici
a pak nabídne variantní řešení pro dlouhodobé fungování nemocnice v Sušici. Plzeňský kraj bude nyní (po dobu
3 měsíce) přispívat sušické nemocnici částkou 1,5 milionu korun měsíčně. Bc. Vlček předložil zprávu o fungování
nemocnice, z níž vyplynuly některé stěžejní problémy, nutné okamžitě řešit. Valná hromada Sušické nemocnice
s. r. o. jej pověřila, aby učinil potřebné kroky. Budou probíhat další jednání, mezi prvními proběhne setkání lékařů
se starostou Sušice a plzeňským radním Haisem.
Starostka města doplnila, že pochopitelně zájem na fungování nemocnice v Sušici vyjádřili všichni starostové ORP,
stejně jako zájem v mezích svých možností podpořit snahu o zdravotní péči pro obyvatele a návštěvníky celého
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regionu v dostatečném rozsahu. Požadavek na příspěvek na financování vznesen nebyl, asi všichni víme, jaká je nyní
situace v obecních rozpočtech.
J. Ešner – stavba křižovatky u školy – reaguje na zápis z posledního jednání ZM, chce doslovně zapsat to, co uvedl
k práci některých dělníků při realizaci stavby (pozn. - křižovatka ul. Besední a Vimperská) i proto, aby si firma
uvědomila, že je sledovaná nejen investorem, ale i veřejností.
Ing. Staňková – upřesnila formální postup při projednání námitek k zápisu, J. Ešner souhlasí s tím, aby jeho
připomínka byla zařazena do tohoto zápisu.
J. Ešner: cit. „Podle mě tam byly dlouhé prodlevy mezi pracemi, zbytečně tam stály nevyužité stroje, někteří dělníci
budili dojem, že je jich tam moc a málo práce. Přestože chápu rozladěnost firmy, když musela zakázku rozdělit na dva
roky, na žádost obce kvůli penězům.“
Ing. Balounová dává námět k zamyšlení – apeluje na zvýšenou potřebu úklidu veřejného prostranství, výrazně se
zhoršil stav veřejného prostranství po otevření okének s výdejem jídla a nápojů (situace související s opatřeními kvůli
Covidu), s tím souvisejícího náporu turistů především (ale nejen) v létě; prázdné použité obaly od jídel i nápojů se
povalují všude…) – zda by bylo možné vyzvat prodejce, aby tomu věnovali také pozornost, např. dali k výdejním
místům upozornění na úklid použitých obalů od jídel (možnost, aby strávníci použitý obal po konzumaci odnesli zpět
do místa, kde byl vydán, aby neplatili všichni za likvidaci odpadků, které se po těchto „okénkových“ prodejích začaly
na veřejných prostranstvích, jejichž úklid platíme všichni, více hromadit.
Starostka města přislíbila, že se tomu bude věnovat a prodejce osloví, a uvedla dále, že otázky návštěvníků města
a jejich chování, zvláště nyní v době nouzového stavu a vyhlášených opatření, aktuálně řešila také s velitelem
místního oddělení P ČR. Situaci kolem ukázněnosti lidí není zcela v silách policie ohlídat najednou, oblast, kterou má
OO P ČR Kašperské Hory na starosti je velká, jsou neustále v terénu kvůli chování návštěvníků na Šumavě (v turisticky
oblíbených lokalitách je stále intenzivní pohyb lidí), nicméně přislíbil, že se pokusí zaměřit se více i na město
samotné. Ale pochopitelně je to zejména o tom, jak budou sami lidé „ukáznění“.
Jan Voldřich, DiS. – domnívá se, že by bylo vhodné používat audiovizuální online přenos ze zasedání ZM, pro lepší
zapojení veřejnosti a zvýšení transparentnosti. Takové přenosy v mnoha městech i v okolí, fungují. Starostka ho
požádala o konkrétnější návrh (představa technického a finančního zajištění), jak by bylo možné toto řešit.
Další diskutující se nepřihlásili.
Závěr
Starostka města pozvala zastupitele, aby 9. 12. (od 16 hodin) přišli na pracovní jednání k návrhu rozpočtu města na
rok 2021. Jednání proběhne jako zasedání Rady města rozšířené o zastupitele města. Pozvánka bude zastupitelům
zaslána e-mailem.
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva města.
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18.35 hodin.
V Kašperských Horách dne 18. 11. 2020
Ověřeno dne: ………………………..2020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Ing. Ondřej Koubek

...............................
Jindřich Ešner

................................
Bohuslava Bernardová, starostka

................................
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
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