Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 38 dne 2. 10. 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: Petra Míková, BBUs., Ing. Pavlína Šimáčková, Ing. Roman Bečvář
Omluveni: Ing. A. Staňková
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin

PROGRAM
Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Bytová agenda
Pozemková agenda
Majetková agenda
a) akce „K. HORY, KT, ZAHRADNÍ, PČ. 1332/19 - NN“
b) pokuta SFŽP – mokrá vypírka
7. Ostatní
a) Žádost Oblastní charity Sušice o mimořádný příspěvek na poskytování sociálních služeb
v Kašperských Horách
b) Reakce hejtmana Plzeňského kraje na žádost města o pomoc při řešení následků
kůrovcové kalamity
c) Zvony pro Šumavu – doplnění k rozhodnutí RM
d) Obnova fasády kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách
e) Bytový dům v Besední ulici v Kašperských Horách – stanovisko ve věci dřevostavby
f) Zpráva o hospodaření Kašperskohorských městských lesů s. r. o. k 30. 6. 2019
8. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 2. 10. 2019;
 usnesením č. 8 - pronájem pozemkové parcely číslo 180/4 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře cca 24 m2, v katastrálním území Kašperské Hory, pro účely parkování. Podmínky
pronájmu: výše pronájmu 10,- Kč/m2/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud
kumulativně dosáhne 3%, nájemné na dobu neurčitou od 15. 9. 2019,
Kašperské Hory;
 usnesením č. 9 - záměr prodeje stavební parcely číslo 47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
9 m2, v katastrálním území Tuškov. Podmínky prodeje: kupní cena 2.140,- Kč, veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práv do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně
zastupitelstvu města;
 usnesením č. 12 - mimořádný příspěvek na úhradu provozních nákladů Oblastní charitě Sušice, Havlíčkova
95, 342 01 Sušice, ve výši 30.000,- Kč;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt žadateli, který podal včas žádost
a u něhož není důvod k zamítnutí;
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usnesením č. 5 - s přidělením volných bytů v DPS podle návrhu bytové komise;
usnesením č. 10 - souhlasí s realizací stavebního záměru v rámci akce „K. HORY, KT, ZAHRADNÍ, PČ.
1332/19 - NN“, dle předložené projektové dokumentace společností ProjektEL, s.r.o., Masarykova
436, 339 01 Klatovy;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 4 - nové žádosti o přidělení městského bytu a souhlasí, aby byly zapsány do seznamu
uchazečů o byt;
 usnesením č. 6 - zprávu o dluhu
Kašperské Hory, který vznikl
neuhrazením nákladů na opravy škod v bytě způsobených nájemníkem;
 usnesením č. 13 - odpověď hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda na žádost města
Kašperské Hory, týkající se podpory vlastníků lesních pozemků zasažených kůrovcovou kalamitou;
 usnesením č. 15 - žádost o zařazení obnovy fasády kostela Panny Marie Sněžné do programu
Regenerace městské památkové zóny v roce 2020, podanou Ing. Petrem Smětalem,
;
 usnesením č. 16 - Zprávu o hospodaření Kašperskohorských městských lesů s.r.o. k 30. 6. 2019;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 7 - z důvodu neuhrazení dluhu vůči majiteli bytu (město Kašperské Hory) za
provedené opravy škod způsobených nájemníkem, s prodloužením nájemní smlouvy nájemníkovi
Kašperské Hory;
Rada města stanovila:
 usnesením č. 11 - úhradu škody Ing. Janě Slonkové, zástupkyni investora – města, za pochybení při
realizaci projektu „Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách“, a to ve výši 10 % ze
vzniklé škody;
Rada města konstatovala:
 usnesením č. 14 - že k realizaci projektu „Zvony pro Šumavu“ se nepřipojí ani v příštích letech;

Jednání rady města bylo ukončeno v 17.00 hod.

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 8. 10. 2019
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