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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 27 dne 30. 9. 2020, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin. 

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Hana Naušová Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl,  
Mgr. Jaroslav Havel se dostavil později v průběhu jednání. 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Bc, Marek Jan Vrba, Mgr. Bc. Marie Kolářová, Václav 
Vintr 

Omluveni: --- 

                                 Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 

PROGRAM 

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

a) žádost o výměnu městských bytů; 

4. Budoucí provoz a fungování Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o. 
5. Vyřazení paliva z evidence skladových zásob EVK Kašperské Hory s. r. o. 
6. Majetková agenda 

a) zapojení města do  projektu obnovy kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách;  

b) řešení parkování a úprav dopravního značení u domu čp. 160 v Kašperských Horách; 

7. Pozemková agenda 

a) pronájem částí  p.p.č. 189 a 2324  v k. ú. Kašperské Hory; 

b) pronájem části p.p.č. 2383  v k. ú. Kašperské Hory; 

c) majetková komise – prodej nemovitosti a prodeje částí nemovitostí; 
d) uložení zeminy  z výkopů; 

8. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 15/2020; 

9. Ostatní 
a) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě  s Českou poštou, na platbu SIPO; 

b) aktualizace smlouvy  o poskytování  veřejně dostupných služeb elektronických komunikací; 
c) žádost o povolení srazu veteránů v Kašperských Horách; 
d) darovací smlouva  - přijetí finančního daru od  společnosti ASEKOL a. s.; 
e) žádosti do 2. kola dotačního programu Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové 
a další zájmové činnosti v roce 2020 v oblasti kultury a sportu; 

f) žádost TS Power o financování příštího roku a  výpůjčku Horského klubu; 
g) rezignace velitele jednotky SDH Kašperské Hory; 

10. Závěr 

 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 30. 9. 2020; 

 usnesením č. 9 - provedení řešení parkování a úprav dopravního značení u domu čp. 160 
v Kašperských Horách podle návrhu Ing. Bečváře, s výší nákladů do max. výše 28.000,- Kč vč. DPH; 

 usnesením č. 10 -záměr pronájmu části pozemkové parcely číslo 189 – ostatní plocha, manipulační 
plocha a 2324 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Kašperské Hory, o výměře 400 
m2, z toho 30 m2 pro parkování. Podmínky pronájmu: pronájem od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena pronájmu 10 Kč / m2 / rok + DPH pro parkování, ostatní 
5 Kč/m2/rok, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pronájem 
pro uskladnění dřeva a odstavení nákladního automobilu V3S; 

 usnesením č. 11 - záměr pronájmu části pozemkové parcely číslo 2383 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 12 m2 v katastrálním území Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: pronájem od 1. 11. 
2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena pronájmu 10,- Kč/m2/rok + DPH 

v zákonné výši, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, 
pronájem pro stavbu přístřešku pro parkování osobního automobilu; 
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 usnesením č. 15 - záměr prodeje pozemkové parcely číslo 21/3  – zahrada o výměře 99 m2 

v katastrálním území Kavrlík. Podmínky prodeje: minimální výše kupní ceny 120,- Kč/m2, veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. náklady na správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí; 

 usnesením č. 17 - rozpočtové opatření č. 15/2020, kterým se upravuje účtování již poskytnuté 
dotace na opravu opěrné zdi u školy v Kašperských Horách z neinvestičního na investiční transfer; 

 usnesením č. 18 - Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 
a Českou poštou, s. p., IČ: 47114983, kterým se mění kontaktní osoby a spojení na straně příkazce – 

města Kašperské Hory (z důvodu personálních změn u správce bytového fondu města – Technické 
služby Města Kašperské Hory s. r. o.) a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 22 - přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od společnosti ASEKOL, a. s.  IČ: 
27373231, za vítězství v soutěži obcí „EEZ liga Plzeňského kraje“ v kategorii obcí 1000 - 5000 

obyvatel (třídění elektro odpadu). Dar lze využít dle darovací smlouvy pro některý z následujících 
účelů: na financování vědy, vzdělání, kultury, školství, ekologických, humanitárních nebo 
charitativních aktivit a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 23 - přidělení dotačních příspěvků dle doporučení kulturní komise a na základě 
jednotlivých žádostí podaných do 2. kola dotačního programu města Kašperské Hory Podpora 

vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti v roce 2020 v oblasti kultury 

a sportu; 

 

Rada města neschválila: 

 usnesením č. 12 - záměr prodeje pozemkových parcel číslo 694/9 o výměře 126 m2, 694/12 

o výměře 212 m2, 694/63 o výměře 249 m2 a 694/65 o výměře 338 m2, vše trvalé travní porosty 
a vše v katastrálním území Kašperské Hory. Celková výměra 925 m2; 

 usnesením č. 14 - záměr prodeje částí pozemkových parcel číslo 310/2 a 310/4 o celkové výměře 
cca 3749 m2, obě lesní pozemek a vše v katastrálním území Opolenec, pro chov včel. RM nabízí 
žadatelce pronájem uvedených nemovitostí; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 7 - zprávu jednatele EVK Kašperské Hory s. r. o. o likvidaci 725 prm nekvalitního paliva 

(lesní štěpky), které muselo být kvůli riziku samovznícení odvezeno z výtopny, nebude dále využito 
a bude odepsáno ze skladových zásob výtopny. Likvidovanou štěpku zpracuje Jihozápadní dřevařská 
a. s.; 

 usnesením č. 20 - žádost spol. Plomer Engeneering s. r. o., IČ: 05550092,  o možnost uspořádat v roce 

2021 v Kašperských Horách sraz veteránů;  

 usnesením č. 24 - informaci TS Power Kašperské Hory o čerpání příspěvku na činnost v roce 2020; 

 usnesením č. 27 - rezignaci velitele jednotky SDH Kašperské Hory Jaroslava Schmida, ke dni 

30. 9. 2020; 

 

Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 3 - s žádostí o výměnu městských bytů žadatelů  oba 
bytem čp. 160, Kašperské Hory; 

 usnesením č. 4 - s ukončením nájemní smlouvy s ve 2. nadzemním 
podlaží v čp. 160 v Kašperských Horách dohodou a sepsáním nové nájemní smlouvy na byt č. 10 

v 1. nadzemním podlaží v čp. 160 v Kašperských Horách na dobu neurčitou; 

 usnesením č. 5 - s ukončením nájemní smlouvy s v 1. nadzemním 
podlaží v čp. 160 v Kašperských Horách dohodou a sepsáním nové nájemní smlouvy na byt č. 03 
ve 2. nadzemním podlaží v čp. 160 v Kašperských Horách na dobu neurčitou; 
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 usnesením č. 16 - s dočasným uložením přebytečné zeminy při stavbě rodinného domku na 
pozemkovou parcelu číslo 1292/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území 
Kašperské Hory, s podmínkou uklizení veškerého materiálu po dokončení stavby domku na 

pozemkové parcele č. 1292/8 v k. ú. Kašperské Hory; 

 usnesením č. 26 - s výpůjčkou Horského klubu na uspořádání letošní vánoční besídky TS Power 

Kašperské Hory s tím, že termín a podmínky akce budou včas dohodnuty s pracovníky MěKIS; 
 

Rada města odložila: 
 usnesením č. 8 - projednání zapojení města Kašperské Hory do projektu obnovy kostela Panny 

Marie Sněžné (PMS) v Kašperských Horách v roce 2021 dle návrhu Šumavského kulturního 
spolku z. s. na příští jednání rady města, za přítomnosti zástupce spolku; 

 usnesením č. 13 - rozhodnutí o prodeji části pozemku 1318/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kašperské Hory do doby předložení vyjádření vlastníků sítí žadatelem.; 

 usnesením č. 19 - projednání aktualizace Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací mezi městem Kašperské Hory IČ: 00255645, a společností FREE 4 NET s. 
r. o., IČ: 28013051, na poskytování služeb elektronických komunikací na dobu neurčitou, v níž je 
zahrnuto zařízení a služby poskytované ve Sběrném dvoře Kašperské Hory na příští jednání rady 
města; 

 usnesením č. 21 - projednání žádosti spol. Plomer Engeneering s. r. o., IČ: 05550092, o možnost 

uspořádat v příštím roce v Kašperských Horách sraz veteránů, do doby zjištění dalších informací o akci 
a podmínek nutných k zajištění akce; 

 usnesením č. 25 - na příští jednání rady (14. 10. 2020) žádost TS Power Kašperské Hory o možnosti 
využívání Horského klubu pro tréninkové účely, a to z důvodu doložení doplňujících informací; 

 

Rada města rozhodla: 

 usnesením č. 6 - o  snížení poplatku za správu bytového fondu společnosti Technické služby Města 
Kašperské Hory s. r. o. tak, že roční poplatek bude činit od 1. 1. 2021 celkem 72.000,-Kč (vč. DPH). 
Změna poplatku bude upravena dodatkem ke stávající smlouvě. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 17.15 hod.  

        V Kašperských Horách 30. 9. 2020 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

             v. r.              v. r.   

Ověřeno dne: 5. 10. 2020 


