Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 47 dne 17. 12. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. O. Koubek
Omluveni: Ing. A. Staňková, Ing. Hana Naušová (z části jednání)
Od 14.45 hodin bylo přítomno všech 5 členů rady města.

Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hodin
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
a) Prodloužení nájmu městských bytů
b) Odmítnutí přiděleného bytu

5. Pozemková agenda
a) Pronájem nebytových prostor v čp. 386 v Kašperských Horách
b) Pacht pozemkové parcely č. 1368 v katastrálním území Vchynice – Tetov I
c) Pronájem části prostor bývalé sokolovny v Kašperských Horách
d) Pronájem nebytových prostor v č. p. 99 v k.ú. Kašperské Hory
6. Rozpočet kulturních akcí v r. 2020
7. Organizační struktura úřadu
8. Ostatní
a) Kašperskohorská pouť 2020 – žádost provozovatele pouťových atrakcí V. Lagrona
b) Administrace veřejné zakázky na akci: „Projektová dokumentace - Kašperské Horyseverozápad“
c) Projektová dokumentace k akci „Sportovní areál Základní školy Kašperské Hory“
9. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 17. 12. 2019;
 usnesením č. 3 - prodloužení nájemní smlouvy na městský byt těm žadatelům, kteří o to včas
požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 5 - pronájem části nebytových prostor v č. p. 386 v Besední ulici, o výměře 16,15 m2,
v katastrálním území Kašperské Hory, prostory pro skladování, s těmito podmínkami: pronájem od
1. 1. 2020 na dobu neurčitou, výše nájemného 1.500,- Kč/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru
inflace, pokud kumulativně dosáhne 3%,
Kašperské Hory;
 usnesením č. 6 - propachtování pozemkové parcely č. 1368 – ostatní plocha, ostatní dopravní
plocha o výměře 1855 m2, v katastrálním území Vchynice – Tetov I., s těmito podmínkami: výše
pachtovného 175.000,- Kč/rok + DPH v platné výši, pacht na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020, pro účely provozování parkoviště „Antýgl“, Obci Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory;
 usnesením č. 8 - záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 99 v Kašperských Horách. Podmínky
pronájmu: minimální výše nájemného 3.129,- Kč/měsíc, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace,
pokud kumulativně dosáhne 3%, nájem na dobu určitou dvou let od 1. 1. 2020, pronájem prostor za
účelem prodeje zboží;
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Rada města neschválila:
 usnesením č. 7 - záměr pronájmu části stavební parcely č. 235 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Kašperské Hory pro účely skladování dle předložené žádosti
Kašperské Hory;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 13 – s uspořádáním tradiční kašperskohorské pouti v roce 2020 provozovatelem
prvků lidové technické zábavy Vlastimilem Lagronem, IČ: 10392092
 usnesením č. 14 - s cenovou nabídkou společnosti Stavební služby s. r. o. Strakonice, IČ: 46682431,
na zajištění administrace veřejné zakázky k akci „Projektová dokumentace - Kašperské Horyseverozápad“ a požaduje předložení návrhu Smlouvy o dílo;
 usnesením č. 15 - s cenovou nabídkou společnosti MVAtelier s.r.o., Radomilická č.p. 1349,
Vodňany 389 01, IČ: 079 66 776 na zpracování projektové dokumentace k akci „Sportovní areál
Základní školy Kašperské Hory“ a požaduje předložení návrhu Smlouvy o dílo;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - odmítnutí bytu č. 5 v č. p. 386 v Kašperských Horách;
 usnesením č. 9 - předložený rozpočet kulturních akcí na rok 2020, zpracovaný kulturní komisí;

Rada města revokovala:
 usnesením č. 11 - usnesení č. ze dne 4. 12. 2019: „Rada města schvaluje změnu organizační
struktury Městského úřadu Kašperské Hory tak, že s platností od 1. ledna 2020 ruší Odbor správy
majetku a investic města, snižuje počet pracovních úvazků investičních techniků na celkem
1,5 a snižuje počet pracovních úvazků MěKIS na 3.“;
Rada města rozhodla:
 usnesením č. 12 - o změně organizační struktury Městského úřadu Kašperské Hory tak, že:
s platností od 1. ledna 2020 ruší Odbor správy majetku a investic města, přičemž dva stávající
pracovní úvazky zůstávají v platnosti, dojde ke změně pracovních náplní těchto pracovních pozic,
a dále s platností od 1. 1. 2020 snižuje počet pracovních úvazků MěKIS na 3;
Rada města odvolala:
 usnesením č. 10 - z funkce vedoucí Odboru správy majetku a investic města Kašperské Hory Ing.
Janu Slonkovou, a to s platností k 1. 1. 2020. Důvodem jsou změny organizační struktury města
schválené radou města k 1. 1. 2020.
Jednání rady města bylo ukončeno v 15.15 hod.
V Kašperských Horách 17. 12. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 20. 12. 2019
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