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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 35 dne 28. 8.  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, Bc. Eliška Zvolánková, Petra Míková, 
BBUs., zástupci SMP CZ a. s. – ředitel Václav Vlček, Ing. V. Lukeš, T. Chvojka   

Omluveni: ------ 

                                                                                                        Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hodin, přerušeno 
v 15,15 hodin pro jednání hodnotící a výběrové komise v rámci VŘ kastelán hradu Kašperk / vedoucí 
organizační složky – osobní pohovory s uchazeči, pokračovalo po ukončení pohovorů, vyhodnocení 
a doporučení komise ke jmenování vybraného uchazeče (samostatný zápis z jednání komise).  
 

PROGRAM 

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

5. Hrad Kašperk  

a) vyjádření k inventurám 

 

6. Majetková agenda 

a) SMP CZ a. s. - DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26. 4. 2018 na akci „ZŠ Kašperské 
Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ 

b) Besední ul. – skladba krytí teplovodu 

c) Návrh na změnu materiálu  na zádlažbu chodníků z důvodů vysoké finanční náročnosti původně 
zamýšleného materiálu – žulových desek  

 

7. VŘ kastelán hradu Kašperk / vedoucí organizační složky města 

8. Ostatní 
a) žádost o bezplatnou výpůjčku prostor Horského klubu 

b) změna  ve složení zastupitelstva města 

9. Závěr  
  

 

 

 

Rada města schválila:   

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 28. 8. 2019; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 4 - s ukončením nájemní smlouvy k bytu A8 v č. p. 401 k 31. 8.2019 s tím, že byt bude 

řádně předán správci bytového fondu města; 
 usnesením č. 9 - se záměnou materiálu pro zádlažbu chodníků v Besední ul. v Kašperských Horách 

z původně plánovaných žulových odseků za žulovou mozaiku, a s navýšením ceny díla o 290.100,52 
Kč včetně DPH; 

 usnesením č. 10 - s bezplatnou výpůjčkou prostor Horského klubu dne 8. října 2019 v době od 9 do 
12 hodin, pro uspořádání akce Den seniorů, pořadatelem je Oblastní charita Sušice; 
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Rada města uložila: 
 usnesením č. 2 - Mgr. Svobodovi neprodleně doložit plnění usnesení z jednání rady města 

29. 5. 2019: „RM ukládá vedoucímu organizační složky Hrad Kašperk zajistit splnění požadavků 
vyplývajících ze zpráv o revizi ze dne 4. 4. 2019 (revize hromosvodu a revize elektrozařízení) na 
opravy elektrozařízení umístěném v areálu hradu Kašperk a dodat zřizovateli písemnou zprávu 
revizního technika o odstranění závad, nejpozději do 15. 8. 2019.“; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 3 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 5 - vyjádření provozní hradu k výsledkům kontroly hospodaření OS Hrad Kašperk 

a ukládá vedoucí FO připravit na příští jednání RM postup pro řešení  finančních nesrovnalostí 
a skladového hospodářství OS. Rada města trvá na tom, aby výsledek kontroly hospodaření, která 
byla provedena k 8. 7. 2019, byl součástí předávací inventury provozu hrad Kašperk novému 
vedoucímu OS; 

 usnesením č. 11 - změnu ve složení zastupitelstva města – rezignaci  J. Bártíka na člena 
zastupitelstva města  a  vznik mandátu člena zastupitelstva Ing. Milana Bechyně. Nový člen  
zastupitelstva složí slib na nejbližším jednání ZM, a to 12. 9. 2019; 

  

Rada města trvala: 

 usnesením č. 6 - na písemné zprávě  Mgr. Svobody ke zjištěným výsledkům  kontroly hospodaření  
OS Hrad Kašperk s návrhem řešení zjištěných nedostatků, a to nejpozději do 4. 9. 2019; 

 

Rada města odložila: 
 usnesením č. 7 - projednání finálního znění Dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 

26. 4. 2018 na akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ do 
doby odsouhlasení všech změnových listů a dohodě o konečné ceně a termínu dokončení stavby; 

 

Rada města jmenovala: 
 usnesením č. 8 - podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Václava Kůse, 

, vedoucím organizační složky města Hrad Kašperk, a to s platností ode dne 1. 9. 

2019; 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 20,10  hod. 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka                                                  Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

v. r.         v. r.   

 

Ověřeno dne:  4. 9. 2019 


