Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 28 v roce 2021
ze dne 24.11.2021, které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Radek Vrhel, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Mgr. Richard Nový, Petr Málek
Omluveni: Ing. Hana Naušová

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Zahájení jednání: v 16:00 h

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
Finanční agenda
a) rozpočtové opatření;
b) návrh rozpočtu města na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu
na období 2023 – 2025;
Pozemková agenda
a) pronájem části nemovitosti p. č. 935/5 v k. ú. Kašperské Hory;
b) záměr pronájmu části pozemku p. č. 2150/1;
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p. o.
a) žádost o změnu odpisového plánu;
b) žádost o souhlas s úpravou povoleného čerpání fondu rozvoje majetku;
c) žádost o souhlas s převodem finančních prostředků do fondu rozvoje;
d) stanovení odměny řediteli školy;
Ostatní
a) prodloužení pachtovní smlouvy – parkoviště pod hradem Kašperk;
b) stanovení termínů svatebních obřadů v roce 2022;
c) návrh Obecně závazné vyhlášky města Kašperské Hory č. 3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
d) stanovení odměn jednatelům městských organizací;
e) nabídka advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s. r. o., České Budějovice;
f) možnost financování rozvojových investičních projektů pro Základní školu,
Základní uměleckou školu a Mateřskou školu Kašperské Hory, p. o.;
g) Zdravotnické služby Šumava, s. r. o. – příspěvek na provoz v roce 2022, smlouva
o výkonu funkce jednatelky;
Závěr.

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 navržený program jednání rady dne 24.11.2021;
 usnesením č. 16 mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy, Základní umělecké školy
a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o. za rok 2021,
 usnesením č. 17 Dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě na parkoviště pod hradem Kašperk, mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Technickými službami Města Kašperské



Hory, s. r. o., IČ: 61172839, kterým se prodlužuje doba pachtu do 31. 12. 2022, a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy;
usnesením č. 18 termíny svatebních obřadů Městského úřadu Kašperské Hory pro rok 2022:
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Termíny svatebních obřadů v roce 2022
15.01.2022
29.01.2022
12.02.2022
26.02.2022
12.03.2022
26.03.2022
09.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
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12.11.2022
26.11.2022
10.12.2022
----

25.06.2022
27.08.2022

usnesením č. 9 rozpočtové opatření č. 19/2021, kterým se nemění celková stránka rozpočtu
na straně výdajů ani na straně příjmů. Dochází pouze k přesunům finančních částek v celkové
výši 233.396,00 Kč (úhrada nákladů: Filmový festival 2021 v Kašperských Horách, oprava zdi
zdi na hřišti u školy, poplatek ANOPA, z. s.);
usnesením č. 12 záměr pachtu části pozemku p. č. 2150/1 (náměstí) o výměře 10 m2
v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky pachtu: pacht na dobu určitou od 01.12.2021 do
31.03.2022, minimální výše pachtovného 1.000,00 Kč/měsíc, pacht za účelem umístění
přenosného zastřešení občerstvení pro návštěvníky. Nájemce zajistí v tomto prostoru úklid,
včetně úklidu sněhu;
usnesením č. 13 změnu odpisového plánu Základní školy, Základní umělecké školy
a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o. pro rok 2021. Změna se týká zařazení dvou herních
prvků na dětské hřiště mateřské školy a instalovaného serveru, odpisy budou provedeny od
prosince 2021;
usnesením č. 20 mimořádnou odměnu za rok 2021 jednatelům městských organizací:
Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o., Kašperskohorské městské lesy, s. r. o., EVK
Kašperské Hory, s. r. o. a Statek Kašperské Hory, s r. o.,

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 odmítnutí, a důvod odmítnutí, přiděleného bytu C 17 na Žižkově náměstí 401
v Kašperských Horách.
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří
o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti.;
 usnesením č. 5 se zapsáním nových žádostí o byt v DPS v Kašperských Horách, do evidence
uchazečů;
 usnesením č. 6 se zapsáním nové žádosti o přidělení městského bytu v Kašperských Horách
do evidence uchazečů;
 usnesením č. 7 s výměnou bytu
a bytu
v DPS v Kašperských Horách, Žižkovo náměstí
401, na základě žádosti a souhlasu nájemníků;
 usnesením č. 8 s ukončením nájmu bytu č. 2, Zlatá stezka 99, Kašperské Hory, k 30.11.2021;
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usnesením č. 11 s pronájmem části p.p.č. 935/5 – zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Kašperské
Hory
. Podmínky pronájmu:
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pronájem na dobu neurčitou od 01.11.2021, nájemné: 10,00 Kč/m /rok + DPH v platné výši,
nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %;
usnesením č. 14 s úpravou čerpání fondu majetku Základní školy, Základní umělecké školy
a Mateřské školy v Kašperských Horách, p. o. tak, že částka za pořízení a instalaci serveru
(včetně licencí) bude navýšena o 6.806,25 Kč, na celkových 133.914,25 Kč;
usnesením č. 15 s převodem finančních prostředků ve výši 100.000,00 Kč z rezervního fondu
Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské Hory, p. o. do fondu
rozvoje majetku organizace (pořízení herních prvků na dětské hřiště a serveru včetně licencí
a instalace);
usnesením č. 22 v působnosti zřizovatele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské
školy Kašperské Hory, p. o., souhlasí s přihlášením projektů organizace: venkovní učebna
(vybudování a zařízení), učebna fyziky (modernizace a dovybavení), řešení bezbariérového
přístupu do budovy školy (pořízení a instalace výtahu – stavební příprava již proběhla při
poslední rekonstrukci školy), rekonstrukce učebny Aj, konektivita školy, rekonstrukce učebny
informatiky, do akčního plánu MAS Pošumaví;
usnesením č. 23 s poskytnutím příspěvku na provoz Zdravotnických služeb Šumava, s. r. o.
v roce 2022 ve výši 232.000,00 Kč a se začleněním této částky do rozpočtu města Kašperské
Hory na rok 2022;
usnesením č. 24 s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Zdravotnické
služby Šumava, s. r. o. s Ing. Janou Bauchovou,
a s výší podílu na měsíční odměně pro jednatelku společnosti ve výši vlastnického
podílu ve společnosti, tj. 58 %. Rada města současně souhlasí se začleněním částky na
odměny jednatele společnosti do rozpočtu města Kašperské Hory na rok 2022.;

Rada města doporučila:
 usnesením č. 10 Zastupitelstvu města Kašperské Hory projednání a schválení rozpočtu města
na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu města Kašperské Hory na období 2023-2025,
podle předloženého návrhu;
 usnesením č. 19 zastupitelstvu města schválit „Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské
Hory č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, kterou se
zrušuje „Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“, podle předloženého návrhu, a to s účinností od 01.01.2022;
Rada města neakceptovala:
 usnesením č. 21 cenovou nabídku na vytvoření písemného dokumentu (pravidel pro jednání
s investory při plánování výstavby na území města a návrh podílu investorů do území) pro
město Kašperské Hory, advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s. r. o. České Budějovice,
IČ: 01825666, za cenu
Konec jednání v 17:30 h
V Kašperských Horách 24.11.2021

Bohuslava Bernardová v. r.
starostka

Ing. Miroslav Mäntl v. r.
místostarosta

Ověřeno dne: 29.11.2021
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