Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 36 dne 14. 12. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14,00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Bc. M. J. Vrba, Dr. J. Němcová
Omluveni: Ing. Hana Naušová
Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hodin
Návrh programu
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
a) prodloužení nájemních smluv;
b) žádost o přidělení bytu;
c) uzavření splátkového kalendáře- nájemné.
5. Pozemková agenda
a) ukončení nájemní smlouvy na pozemkové parcely v k. ú. Červená u Kašperských Hor;
b) uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na pozemky v k. ú. Červená u Kašperských Hor.
6. Majetková agenda
a) administrace VZMR „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“;
b) schválení záměru na stavbu rodinného dvojdomku na parcele č. 434 a na parcele č. 431/2 v k.ú. Tuškov;
c) stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021;
d) VZMR Přeložka vodovodního potrubí Nový a Starý Ždánov – neprovedená část stavby.
7. Finanční agenda
a) střednědobý výhled rozpočtu města;
b) rozpočtové provizorium na rok 2021;
c) přijetí dotace na V. etapu restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Markéty a schválení
veřejnoprávní smlouvy na čerpání dotace.
8. Ostatní
a) Smlouva o správě počítačové sítě – úprava cenových podmínek;
b) projekt Abeceda první pomoci;
c) fungování městské společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. v roce 2021;
d) nová naučná stezka – žádost o souhlas s umístěním info panelů a vedením trasy.
9. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 14. 12. 2020;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 12 - zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
týkající „Přeložka propojovacího potrubí Nový a Starý Ždánov – neprovedená část stavby;
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. 4 - se zapsáním žádosti
Kašperské Hory, do seznamu uchazečů o městský byt;
 usnesením č. 5 - s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dluhu nájemného městského bytu, na základě
žádosti
Kašperské Hory, s tím, že dlužné nájemné bude uhrazeno do 31. 07. 2021;
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usnesením č. 6 - s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2005, mezi Městem Kašperské Hory
a
Sušice, na pozemkové parcely č. 15, č. 16, č. 19/1
a č. 19/2, to vše v k. ú. Červená u Kašperských Hor. Ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2020, z důvodu
změny vlastnických vztahů vlivem KoPÚ v k. ú. Červená u Kašperských Hor;
usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi Městem Kašperské Hory
a
Kašperské Hory, dne 9. 1. 2020, kterým se mění čl. I – Předmětem
pachtu jsou parcely č. 239 a 167 – obě v k. ú. Červená u Kašperských Hor, a čl. II – Pachtovné, ostatní články
smlouvy zůstávají beze změny;
usnesením č. 8 - s vyhlášením výzvy k předkládání nabídek na realizaci stavebních prací v rámci akce „Kašperské
Hory, rekonstrukce hasičské zbrojnice“, a dále s uzavřením smlouvy na administraci této veřejné zakázky
s firmou GPL Invest s. r. o., České Budějovice, IČ: 26070766, dle předložené cenové nabídky ze dne 10. 12. 2020,
a pověřuje starostku města jejím podpisem;
usnesením č. 19 - se změnou podmínek Smlouvy o správě a údržbě počítačové sítě města Kašperské Hory
z roku 2003 podle předloženého návrhu od 1. 1. 2021 a pověřuje tajemnici MěÚ přípravou návrhu dodatku ke
smlouvě;
usnesením č. 24 - s vybudováním nové naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví města Kašperské Hory,
zaměřené na faunu Kašperskohorska, a s umístěním 7 infopanelů na trase, na základě žádosti
Kašperské Hory. Stezka bude umístěna na pozemkových parcelách č. 1723/1, 1723/7,
1723/9, 1723/10, 1723/17, 1730/1, 1729, 1727, 1726, 1724/2, 1724/1, 1750, 2235/1, 1736 – vše
v k. ú. Kašperské Hory, na pozemkových parcelách č. 683, 2, 85, 10, 11, 89, 213, 206, 103/2, 103/1, 104/1, 182,
107/8, 636/1, 637, 132, 628/3 – vše v k. ú. Lídlovy Dvory a na pozemkových parcelách č. 205 a 1116 – obě
v k. ú. Červená u Kašperských Hor;

Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 18 - se zveřejněním placené prezentace v publikaci „Abeceda první pomoci“ společnosti Stopa
bezpečí s. r. o. Klatovy;

Rada města doporučila:
 usnesením č. 9 - zastupitelstvu města schválit záměr stavby rodinného dvojdomku na parcele č. 434 a na parcele
č. 431/2, obě v k.ú. Tuškov dle předloženého návrhu ze dne 14. 12. 2020;
 usnesením č. 9 - zastupitelstvu města schválit zvýšení ceny vodného pro rok 2021 na částku 22,00 Kč/m3 bez
DPH;
 usnesením č. 14 - zastupitelstvu města schválit, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Kašperské Hory na
období 2022-2024 sestavený na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 usnesením č. 15 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium, na dobu do schválení rozpočtu města na
rok 2021, které se řídí těmito pravidly:
o hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkové organizace;
o hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky z akcí započatých
v minulých letech, případně výdaje na odstranění havárií;
o rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do 28. února 2021,
přičemž vedoucí organizací městem založených, nebo zřízených, předloží návrhy rozpočtů těchto
organizací nejpozději do 21. ledna 2021;
o příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po
jeho schválení;
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usnesením č. 16 - zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Programu Regenerace městských památkových
zón Ministerstva kultury na V. etapu opravy hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách, ve výši
394.000,- Kč;
usnesením č. 17 - zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
Regenerace městských památkových zón na rok 2020 pro městskou památkovou zónu Kašperské Hory, mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Římskokatolickou farností Kašperské Hory, IČ: 66342252, na provedení
V. etapy obnovy hlavního oltáře v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách z prostředků dotace Ministerstva
kultury, ve výši 394.000,- Kč;

Rada města nedoporučila:
 usnesením č. 11 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení ceny stočného pro rok 2021 na částku
45,39 Kč/m3 bez DPH;
Rada města rozhodla:
 usnesením č. 13 - o zrušení veřejné zakázky „Přeložka propojovacího potrubí Nový a Starý Ždánov –
neprovedená část stavby“ v souladu s odst. d) §127 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti:
1. Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o., IČ: 61172839:
 usnesením č. 20 - odvolala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2
písm. c) zákona č. 90/2012 Sb. s účinností ke dni 31. 12. 2020 z funkce jednatele společnosti pana Bc. Marka
Jana Vrbu,
 usnesením č. 21 – zvolila ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2
písm. c) zákona č. 90/2012 Sb. do funkce jednatele společnosti pana Václava Vintra,
, a to s účinností od 1. ledna 2021;
 usnesením č. 23 - schválila ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 59 odst. 2
zákona č. 90/2012 Sb. znění Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, kterou uzavře společnost s panem
Václavem Vintrem,
2. EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ: 05230624
 usnesením č. 22 - stanovila novou výši měsíční odměny jednateli společnosti, a to s účinností od 1. 1. 2021,
a schválila ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 59 odst. 2 zákona
č. 90/2012 Sb. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti, který upravuje tuto změnu.
Jednání rady města bylo ukončeno v 16,30 hod.
V Kašperských Horách 14. 12. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 22. 12. 2020

–3–

