Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 36 dne 4. 9. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana
Naušová
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. P. Šimáčková, Ing. Roman Bečvář, Mgr. Zdeněk Svoboda, Bc.
Eliška Zvolánková, Petra Míková, BBUs., Ing. J. Kratochvíl, Mgr. M. Nová, J. Švajková, A. Černá,
Ing. O. Koubek

Omluveni: -----Jednání bylo zahájeno ve 13. 30 hodin

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
5. Hrad Kašperk
a) vyjádření k inventurám
b) provedení předávacích inventur
6. Finanční agenda
a) rozpočtové opatření č. 14/2019
7. Majetková agenda
a) RD Ateliér Kašperské Hory
b) péče o informační tabule a cedule města
c) SMP CZ a. s. – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
d) Kompenzátor – ul. Besední
8. Odbor životního prostředí - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Kašperské Hory
9. TS Power – fungování skupiny
a) budoucí fungování skupiny
b) Smlouva o poskytnutí dotace
10. Statek Kašperské Hory s. r. o.
a) záměr úvěru a jeho využití
b) nákup zemědělské techniky – návěs
11. Pozemková agenda
12. EVK Kašperské Hory s. r. o. – ekonomické hlášení
13. Ostatní
a) Zvony pro Šumavu
b) Řešení zápachu z městské kanalizace v ul. Smetanova
c) Ocenění Osobnosti roku - návrh kulturní komise
d) Žádost o příspěvek na vydání kroniky osady Červená u Kašperských Hor
14. Závěr
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Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 4. 9. 2019 2019;
 usnesením č. 13 - rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým se kapitola příjmů navyšuje o 25. 900,- Kč
(příjmy z poskytování služeb, prodeje občerstvení v kině, pronájmu stánků, poplatky za hrobová
místa, veřejné WC, odpady). Kapitola výdajů zůstává nezměněna;
 usnesením č. 15 - znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy
původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ , kterým se mění celková cena díla a termín dokončení díla,
a pověřuje starostku města podpisem Dodatku;
 usnesením č. 20 - Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 20. 000,- Kč mezi městem Kašperské
Hory a Plzeňským krajem a pověřuje starostku podpisem smlouvy Dotace je určena na Podporu
tanečního sportu v Kašperských Horách;
 usnesením č. 22 - nákup zemědělské techniky (návěsu) pro Statek Kašperské Hory s. r. o. v ceně
730. 000,- Kč bez DPH;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - nové žádosti o přidělení městského bytu a bytu v DPS v Kašperských ´Horách
a souhlasí se zapsáním žadatelů do seznamu uchazečů o byt;
 usnesením č. 5 - odmítnutí přiděleného bytu v DPS;
 usnesením č. 8 - vyjádření Mgr. Z. Svobody a Bc. E. Zvolánkové k výsledkům namátkové kontroly
hospodaření OS Hrad Kašperk ke dni 8. 7. 2019 a souhlasí s tím, že výsledky této namátkové
kontroly budou součástí předávacích inventur provedených v organizační složce ve dnech
23. 9. a 30. 9. 2019;
 usnesením č. 14 - návrh zhotovitele stavby „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny
na třídy k MŠ a ZŠ“ SMP CZ a. s. na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění celková
cena díla a termín dokončení díla;
 usnesením č. 21 - informaci jednatele společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. o zajištění úvěru od
Československé obchodní banky a. s. ve výši 1,5 mil. Kč na financování koupě zemědělských
pozemků;
 usnesením č. 25 - ekonomické hlášení společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za II. čtvrtletí roku
2019;
 usnesením č. 26 - dopis PhDr. Horpeniaka s informacemi o projektu Zvony pro Šumavu. Rada města
konstatuje, že k realizaci projektu se v letošním roce město Kašperské Hory nepřipojí;
 usnesením č. 27 - dopis V. Hedbábného k problematice zápachu z městské kanalizace ve Smetanově
ulici v Kašperských Horách a informaci o postoupení záležitosti správnímu orgánu MěÚ Sušice;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt žadatelům, kteří podali včas
žádost a u nichž není důvod k zamítnutí;
 usnesením č. 7 - s přidělením volných bytů v DPS podle návrhu bytové komise;
 usnesením č. 9 - s provedením předávacích inventur majetku, zboží a peněz OS Hrad Kašperk, a to
ve dnech 23. 9. 2019 (majetková) a 30. 9. 2019 (zboží, pokladny, sklady, zásoby ad. );
 usnesením č. 18 - se záměrem osazení U-kompenzátoru teplovodu v ul. Chelčického v Kašperských
Horách v odhadované ceně do 150. 000,- Kč bez DPH;
 usnesením č. 23 - s upravením podmínek prodeje nemovitostí p. p. č. 69 – trvalý travní porost
o výměře 5 345 m2, v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor a části p. p. č. 431 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 1 000 m2, v k. ú. Tuškov, a sice vynechání podmínky: „Městu
Kašperské Hory bude smluvně zaručeno předkupní právo po dobu 10 let“;
 usnesením č. 24 - s přístupem na p. p. č. 114/1 – trvalý travní porost v k. ú. Žlíbek za účelem odvozu
a složení dřeva, pro Ing. B. Šlajsovou. Podmínky: po odvozu vytěženého dřeva bude pozemek
navrácen do původního stavu, tj. bude odklizen od větví, kůry, příp. budou urovnané vyjeté koleje
po lesní technice;
 usnesením č. 28 - s udělením ocenění Osobnost Kašperských Hor MUDr. Marii Staňkové a panu
Jiřímu Valáškovi. Ocenění bude předáno v rámci městských slavností Šumavské Kašperské Hory
v sobotu 7. 9. 2019;
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usnesením č. 29 - s poskytnutím příspěvku na vydání kroniky osady Červená u Kašperských Hor ve
výši 4. 000,- Kč na základě žádosti Spolku osadníků Červená na Šumavě z. s;

Rada města odložila:
 usnesením č. 6 - projednání Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů
v domech ve vlastnictví města Kašperské Hory s účinností od 1. 1. 2020;
 usnesením č. 16 - rozhodnutí o záměru umístění a s realizace navrženého stavebního záměru
novostavby ateliéru Kašperské Hory v ul. Smetanova do doby doplnění dalších informací o projektu;
Rada města jmenovala:
 usnesením č. 10 - členy inventurních komisí pro pro předávací inventury prováděné v OS Hrad
Kašperk ve dnech 23. a 30. září:
o pro majetkovou inventuru: Mgr. Václav Kůs – nový vedoucí OS, Bohuslava Bernardová –
starostka, Hedvika Zahálková - členka Finančního výboru ZM, Jaroslav Chlada – předseda
Kontrolního výboru ZM, Petra Míková, BBUs. – vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské
Hory;
o pro inventuru skladů, zboží, pokladen ad. : Mgr. Václav Kůs – nový vedoucí OS, Bc. Lena
Yvona Geryková - předseda Finančního výboru ZM, Martina Vrbová – členka Kontrolního
výboru ZM, Ing. Ondřej Koubek – člen ZM, jednatel městské s. r. o., Petra Míková, BBUs. –
vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské Hory, Tomáš Kožuch – účetní finančního odboru
MěÚ Kašperské Hory, Ing. Pavlína Šimáčková, Bc. Klára Staňková, Mgr. Bc. Marie Kolářová;
 usnesením č. 11 - předsedou inventurních komisí Petru Míkovou, BBUs., vedoucí finančního
odboru MěÚ Kašperské Hory;

Rada města uložila:
 usnesením č. 12 - předsedovi inventurních komisí Petře Míkové, BBUs., předložit na nejbližším
jednání po uskutečněných inventurách radě města výsledek inventury a aktuální inventurní
seznam, který bude přílohou k uzavírané hmotné odpovědnosti nového vedoucího a dalších
zaměstnanců OS Hrad Kašperk;
 usnesením č. 17 - vedoucí MěKIS Kašperské Hory zajistit zpracování kompletního seznamu
informačních cedulí a tabulí ve městě a okolí, vztahujících se k cestovnímu ruchu/naučným stezkám
apod., s uvedením přesného umístění, majetkových vztahů, technického stavu, fotodokumentace.
Termín plnění: do konce října 2019.

Rada města doporučila:
 usnesením č. 19 - zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Kašperské Hory.
Jednání rady města bylo ukončeno v 20,10 hod.
V Kašperských Horách 4. 9. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne:

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

2019
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