Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory,
20. června 2019 od 17 hodin v Horském klubu.
Jednání ZM bylo zahájeno v 17 hodin.

Přítomni: Jiří Bártík, Bohuslava Bernardová, Jindřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková,
Michaela Kalčíková, Ing. Ondřej Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk
Svoboda, Jiří Jirman, Ing. Hana Naušová, Jan Voldřich, DiS.
Omluveni: Ing. Alena Balounová, Jaroslav Chlada, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petra Míková BBUs. , Ing. Pavlína Šimáčková, Bc. Jan
Eger, Ing. Jana Slonková, Bc. Marek Jan Vrba a další dle prezenční listiny.

zapisovatel: Helena Marková
pořízení audiozáznamu pro potřeby zápisu: ANO

1. Zahájení, schválení programu jednání
Zahájení 4. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová.
Konstatovala, že je přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.

Ke schválení je navržen program:
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Slib nového člena zastupitelstva města
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Kontrolní výbor - zpráva o provedené kontrole
6. Finanční agenda
a. závěrečný účet města za rok 2018
b. proplacení části prokazatelné ztráty z provozování vodohospodářské infrastruktury
společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
c. rozpočtové opatření
7. Majetková agenda
prodeje a koupě nemovitostí, věcná břemena a smlouvy
8. Dohoda o vytvoření společné části školského obvodu spádové školy
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanovuje část společného školského obvodu
spádové školy
10. Nová zřizovací listina organizační složky Hrad Kašperk
11. Ostatní
12. Diskuse, závěr
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Návrh usnesení
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 20. června 2019 v navrženém znění.
PRO: 11 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl
R. , Ing. Naušová, Mgr. Svoboda)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (DiS. Voldřich ještě nesložil slib)
NEPŘÍTOMEN: 3 Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada
Návrh BYL přijat.
Zastupitelstvo města se bude řídit programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, schválení programu jednání
Slib nového člena zastupitelstva města
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Kontrolní výbor - zpráva o provedené kontrole
Finanční agenda
a. závěrečný účet města za rok 2018
b. proplacení části prokazatelné ztráty z provozování vodohospodářské infrastruktury
společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
c. rozpočtové opatření
Majetková agenda
prodeje a koupě nemovitostí, věcná břemena a smlouvy
Dohoda o vytvoření společné části školského obvodu spádové školy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanovuje část společného školského obvodu
spádové školy
Nová zřizovací listina organizační složky Hrad Kašperk
Ostatní
Diskuse, závěr

2. Slib nového člena zastupitelstva města
Starostka města Bohuslava Bernardová obdržela dne 7. 6. 2019 z rukou dosavadního zastupitele
pana Petra Málka rezignaci na mandát zastupitele.
Na uprázdněné místo nastupuje, dle z. č. 491/2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě že mandát neodmítne, kandidát téže
volební strany, který se ve volbách umístil v následujícím pořadí, což je v případě sdružení Kašperky
pro život pan Jan Voldřich, DiS.
Osvědčení o vzniku mandátu mu bylo potvrzeno den následující po dni rezignaci pana P. Málka, tedy
8. 6. 2019. Ke splnění všech náležitostí k výkonu funkce zastupitele, musí do rukou starostky nový
zastupitel složit slib: Slib člena zastupitelstva obce. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“.
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Žádám proto tedy pana Jana Voldřicha, aby tak učinil a slib stvrdil svým podpisem.
SLIB ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“
[§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), v platném znění].
Svým podpisem potvrzuji složení slibu:
jméno
Voldřich Jan, DiS.

podpis

datum
V Kašperských Horách dne
20. 6. 2019

3. Volba ověřovatelů zápisu
Zápis ze 3. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 25. 4. 2019 byl ověřen zastupiteli
Mgr. Zdeňkem Svobodou a Mgr. Jaroslavem Havlem dne 9. 5. 2019, a to bez námitek.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi zastupitelé: Radek Mäntl, Ing. Ondřej
Koubek.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva města dne 20. 6. 2019
zastupitele Radka Mäntla a Ing. Ondřeje Koubka.
PRO: 10 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Mäntl, Ing. Naušová, Mgr.
Svoboda, DiS. Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Koubek, Mäntl R. )
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

4. Kontrola usnesení

Na posledním jednání zastupitelstva města 25. 4. 2019 nebylo přijato žádné ukládací usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení.
- usnesení bez připomínek

5. Kontrolní výbor, zpráva o výsledku provedené kontroly
Na 3. jednání zastupitelstva města dne 25. 4. 2019 zastupitelstvo města vzalo na vědomí zahájení
činnosti Kontrolního výboru ve smyslu provedení kontroly hospodaření s městským majetkem –
konkrétně s provozem městské pily. KV si vyžádal od jednatele společnosti Kašperskohorské

městské lesy s. r. o. podkladové materiály týkající se provozu pily.
Informace podává členka Kontrolního výboru paní Martina Vrbová:

Závěr Kontrolního výboru k provedení kontrole hospodaření s provozem pily v Kašperských Horách
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„Kontrolní výbor zhodnotil problém uzavření provozu městské pily následovně:
Kašperskohorské městské lesy s. r. o. měly pilu pronajatou 16 let. Po celou tu dobu byla brána jako
přítěž, proto se jí společnost (lesy) snažila zbavit. Podle toho také vypadal přístup k provozu pily.
Jakýkoliv nápad, který by zlepšil cokoliv ve výrobě na pile, vždy „vyšuměl“ do prázdna. A tak se stále
prodávalo dřevo z městských lesů, namísto toho, aby se smysluplně využila tato surovina tady, na
místní pile.
Město Kašperské Hory, jako vlastník pily vždy preferovalo, aby pila byla v nájmu městských lesů. Tady
se nabízelo spojení – naše surovina – výrobek.
Bohužel, po celých šestnáct let se tak nikdy nestalo.
Názor Kontrolního výboru je takový, že vlastník nebyl dost důsledný a tak to dopadlo, jak to dopadlo.
Je to z našeho pohledu nenahraditelná škoda. Je vidět, že naši zastupitelé přistupují ke svěřeným
hodnotám dost nezodpovědně. Nehledě na to, že nemalý finanční kapitál města, byl dán do objektů,
které nemají finanční návratnost, ale naopak budou městskou kasu každoročně zatěžovat (tělocvična).
Je smutné, že v době, kdy řezivo zůstalo na stejné ceně a surovina (dřevo) má o polovinu nižší
hodnotu, zavíráme pilu. “
Součástí předložených podkladů kontrolnímu výboru byla Analýza provozu pily – odborný posudek
Doc. Juraje Detvaje CSc. , odborníka pro oblast mechanického zpracování dřeva pilařskými
technologiemi z dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu, který navrhl možnosti řešení, jak je
uvedeno v zápise z jednání Kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2019, který je součástí tohoto zápisu. Doc.
Detvaj doporučoval i přes ekonomickou náročnost provoz rekonstruovat, resp. postavit nový.
Diskuse k bodu:
Ing. Mäntl se vyjadřuje ke zprávě kontrolního výboru. Nesouhlasí s poznámkou, že se společnost –
Kašperskohorské městské lesy chtěla pily zbavit. Také nesouhlasí s tím, že jakýkoliv nápad, který by
provoz pily zlepšil, vyšuměl. Rozčilila ho dále poznámka, že dřevo z městských lesů se prodávalo,
a smysluplně se nevyužilo.
„Posledních pár vět mě dorazilo, a vy všichni zastupitelé, kteří jste tu byli posledních šestnáct let, se
styďte!“ komentuje p, Mäntl a ze zprávy cituje: „Je vidět, že naši zastupitelé přistupují ke svěřeným
hodnotám dost nezodpovědně. “
Minulá rada města se o pilu nezajímala. Prostě se na ni vykašlali. Předseda kontrolního výboru p.
Chlada, který byl celých 16 let buď členem rady, zastupitelstva, místostarostou se o pilu nezajímal,
bylo mu to jedno“, doplňuje. Dále zopakoval situaci z roku 2017, kdy byla jmenovaná komise, která
by se měla zabývat dalším využitím pily, ale z důvodu, že se přiblížily komunální volby komise přestala
pracovat. (bylo diskutováno na ZM 25. 4. 2019. ) Dále cituje ze zprávy Doc. Detvaje návrhy na
provoz pily, v jakém rozsahu by bylo možné ji zprovoznit. Už v roce 2017 bylo jasné, že bychom
žádnou velkou kapacitu pily neprovozovali. Nyní je pila zavřená a rada města vyhlásila na pilu záměr
pronájmu. „Takže v současné době, jak to tak vypadá, pila zavřená nebude, bude ji provozovat firma
Rynostav a pro město to bude jen dobře“, doplňuje Ing. Mäntl. Nevidí reálné pouštět se nyní do
dalších nových projektů co se pily týče. „Aby město vydělávalo, mohlo by se obnovit sklářství nebo
těžba zlata…. “, navrhuje (starostka vykřikuje a výhružně klepe do stolu).
„Neradi bychom firmu Rynostav, která má zájem si pilu pronajmout a chce se tu rozvíjet, vystrašili tím,
že už plánujeme něco nového. Také by moha couvnout. Pila takhle bude fungovat, nebude ležet
ladem a město z toho bude i něco málo mít. “
Starostka vysvětluje výši navržené ceny pronájmu, že by se někomu mohla zdát příliš nízká, ale není
to jen cena nájmu, navazují na to další, např. pronájem zařízení od Kašperskohorských městských lesů
a také cena energie.
J. Bártík se podivuje nad tím, že firma Rynostav si troufá začít zde provozovat pilu a město to
nedokáže! Celou dobu se do pily nic neinvestovalo a nyní se zjišťuje, že po 16 letech by byla investice
pro nás demolující. Žádá, aby město ještě nájem zvážilo, myslí si, že garantem provozu by mělo být
město.
Mgr. Svoboda doplňuje, že impuls k provedení analýzy stavu dala minulá rada a žádá přednést
jednotlivé návrhy usnesení.
Ing. Staňková upozorňuje Mgr. Svobodu na postup předkládání návrhu na usnesení.
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J. Bártík doplňuje, že jsme pozadu, že jsme schopni sice zpracovat dřevo, ale již ne něco z toho dřeva
vyrobit, že bychom se měli zamyslet, vymyslet jak nastavit situaci na pile tak, abychom to dřevo nějak
dál zpracovali.
Ing. Naušová souhlasí a dodává, že celou dobu ‚lesy‘ hledaly nějakou možnost, nějakou následnou
výrobu, ale není to tak jednoduché. Nejde říci - pojďme něco z toho dřeva dělat a nevědět co, to
nejde.
J. Bártík situaci srovnává s truhlárnou v Borové Ladě, kde funguje pila pod Národním parkem Šumava
a tam mají spoustu práce, dělají mobiliáře, sezení atd. To by se na pile mohlo také něco takového
začít.
J. Voldřich: situace se nemusí řešit teď hned, ale to co bude za 5, 10 let; dřevo se pravděpodobně
bude těžit v menším množství, protože budeme muset vytěžit kalamitní dřevo a nebude se prodávat
kulatina a příjmy tudíž budou menší; lidi tady budou potřebovat nějakou práci a to i za 5, 10, 20 let.
„Měli bychom se pokusit to dřevo nějak dál zpracovávat. Tak bychom se měli rozhodnout, že tedy
nechceme, aby tady byl v následujících letech pilařský provoz, nebo to chceme a pokusíme se o to.
Možnosti jsou. Jde mi o budoucnost, aby tady pila fungovala“, dodává Voldřich.
Ing. Mäntl odpovídá: „Ať tady funguje pila, nejsem proti, ale nás k tomu dohnala situace - neustálý
propad, kůrovcová kalamita v Evropě, nadbytek dřeva. Fungují velké nadnárodní společnosti, malé
firmy bohužel padají. “
J. Jirman se obává pronájmu pily, aby to nedopadlo jako třeba ve vodárenství, kdy firmu převzala cizí
společnost za směšnou částku a nyní, kdy by to města nebo obce chtěly zpět, by to bylo ale za
mnohonásobně vyšší ceny. Mohla by taková situace nastat s Rynostavem.
Starostka vysvětluje, že je to rozdíl – v uvedeném příkladu města prodali svoji infrastrukturu, ale my
Rynostavu pouze pronajímáme. A pokud bude chtít Rynostav pilu koupit, od toho je tu zastupitelstvo
města, aby rozhodlo. Ale to už předjímáme dopředu situaci, která nenastala.
Mgr. Svoboda se vrací k řeči Ing. Mäntla, že vydělávají jen velké provozy, není to pravda, stačí se
podívat v sousedním Rakousku, kde fungují drobné provozovny!
J. Bártík pochybuje o tom, jak může Rynostav jít do něčeho, tak aby tam investovala, a my jsme jim
potom vypověděli smlouvu?
Starostka vysvětluje, že oni s tím počítají, půjde o oboustrannou smlouvu, kde bude všechno uvedeno,
vypovědět ji bude možné oboustranně.
Ing. Naušová, v současné době nastupující jednatelka Kašperskohorských lesů uvádí, co bude nyní
v nejbližší době prioritou firmy. Potřebují se zaměřit na to, aby v lesích byla udržena čistota
a pořádek, aby kůrovcová kalamita byla co nejmenší. Žádá přítomné o čas, aby se v klidu vyřešilo vše
okolo převzetí funkce, nedělaly se unáhlené věci, ‚netlačilo se na pilu‘. Vše se potom bude řešit
komplexně v rámci celé firmy.
J. Ešner: „Dovolím si zareagovat, v únoru jsme o tom již tady mluvili a já jsem byl s odpuštěním tak
na…. , že jste mě asi neposlouchali, co jsem říkal. Prvořadě to, že podmínky pilařských provozů
v Německu a Rakousku jsou úplně jiné než v Čechách, hlavně díky předpisům bezpečnosti práce
a jiných přiblblíků. Pak jsem řekl, že po 90. letech se dovolilo, aby se vyvážela surová hmota a aby se
umožnilo všem, aby se šlo za prací do Německa. Dělal jsem u státních lesů, potom u městských lesů
a po celou dobu jsem pilařství sledoval. A proto říkám, buďme teď rádi, že Rynostav tu pilu bere!
Protože jsem dřevař a vím, co se děje v obchodu se dřevem. V dané chvíli to bude to nejrozumnější,
co můžeme udělat. Rynostav ví, kam to řezivo prodat. To že koupí v Německu pěkné latě, je sice
hezký, ale jednu várku, druhá je zk…. . “ .
J. Voldřich: „Chci poděkovat kontrolnímu výboru za práci, protože to tu rozproudilo takovou zdravou
debatu. O takových věcech se musí mluvit. Pane Ešnere, já nejsem proti, aby si Rynostav pilu
pronajal, ať funguje. Ale to je dle mě bod 1, ale bod 2 je ten, jestli chceme do budoucna, aby ten
provoz tady existoval. Dejme si nějaký termín, že začneme s pilou něco plánovat. “
J. Bártík má obavy, abychom dostali pilu pak nazpátek, protože si nedokáže představit, že Rynostav
tam bude investovat, a pak bude muset provoz vrátit.
J. Ešner: “Já si nemůžu odpustit ještě jednu větu, já s vámi souhlasím, ale teď nedrážděte Rynostav,
jakmile dáme do usnesení, že něco, Rynostav chytne uši a bude pátrat. Kdo chce ještě něco okolo
pily, ať přijde za mnou. Já vám to vysvětlím, že vás to bude mrzet! Končím. “
Mgr. Svoboda: „My jako zastupitelé nemůžeme říct, že nebudeme dráždit nějakou soukromou firmu,
aby si to nerozmyslela, tohle by vůbec zastupitel neměl vypustit z úst. “
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J. Ešner: „Pane kasteláne, Chlada byl první, kdo byl proti provozu pily asi v roce 2004, kdy ji město
kupovalo!“ rozčiluje se.
Mgr. Svoboda: „Ale Chlada zastupoval zájmy občanů a ne že se bál nějaké soukromé firmy. “
„Pánové klid“, rovná situaci starostka.
Ing. Mäntl ještě vysvětluje, jak a kolik dřeva se těží v poslední době, a dodává, že si myslí, že o lesy se
se starají dobře. „O pilu jsme se starali o něco hůř“, přiznává na závěr „ale byla to práce nás všech“.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu a doporučení Kontrolního výboru o výsledku kontroly
hospodaření s provozem městské pily v Kašperských Horách, na základě provedení kontroly
hospodaření pily Kontrolním výborem.
- usnesení bez připomínek
Návrh usnesení:
Usnesení č.
ZM ukládá radě města zajištění zpracování variant pilařského provozu ve vlastnictví města Kašperské
Hory. Termín předložení návrhů zastupitelstvu města: do 30. 6. 2020.
USNESENÍ NEVZNIKLO
PRO: 6 (Bártík, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
PROTI: 3 (Ešner, Bc. Geryková, Ing. Naušová)
ZDRŽEL SE: 3 (Bernardová, Ing. Mäntl, Mäntl R. )
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh NEBYL přijat. USNESENÍ NEVZNIKLO
Návrh usnesení:
Usnesení č. 5
ZM doporučuje radě města, aby se nadále zabývala doporučením KV ohledně možného pilařského
provozu v Kašperských Horách, provozu ve vlastnictví města.
- usnesení bez námitek
Ing. Koubek se ještě vyjadřuje k pile: „Celou dobu se tu bavíme jak zachovat pilu a teď je polovina lidí
proti??? O čem jsme se tu hodinu teď tedy bavili? Já jsem se mohl věnovat dětem, slepicím, nakrmit
králíky, proč jsme tady, tedy?“
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6. Finanční agenda
Finanční agendu předkládá P. Míková, BBUs.
a) Závěrečný účet města za rok 2018
Současně se zákonným zveřejněním závěrečného účtu města Kašperské Hory za rok 2018 na úředních
deskách jej prostřednictvím elektronické pošty obdrželi zastupitelé města Kašperské Hory.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2018
Rozpočet příjmů a výdajů města Kašperské Hory na rok 2018 byl sestaven v souladu s platnými
právními předpisy upravujícími financování obcí a to na základě rozpočtového výhledu. Rozpočet na
rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 15. 2. 2018, jako schodkový. Tento schválený
rozpočet byl v průběhu roku 2018 upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 17
rozpočtových opatření.


















Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno RM dne 26. 03. 2018.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno RM dne 14. 05. 2018.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno RM dne 28. 05. 2018.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno ZM dne 21. 06. 2018.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno RM dne 09. 07. 2018.
Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno RM dne 23. 07. 2018.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno RM dne 06. 08. 2018.
Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno RM dne 20. 08. 2018.
Rozpočtové opatření č. 9 bylo schváleno ZM dne 13. 09. 2018.
Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno RM dne 27. 09. 2018.
Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno RM dne 15. 10. 2018.
Rozpočtové opatření č. 12 bylo schváleno RM dne 29. 10. 2018.
Rozpočtové opatření č. 13 bylo schváleno RM dne 19. 11. 2018.
Rozpočtové opatření č. 14 bylo schváleno RM dne 26. 11. 2018.
Rozpočtové opatření č. 15 bylo schváleno RM dne 05. 12. 2018.
Rozpočtové opatření č. 16 bylo schváleno ZM dne 13. 12. 2018.
Rozpočtové opatření č. 17 bylo schváleno RM dne 19. 12. 2018.

Výkaz o plnění rozpočtu je součástí závěrečné zprávy auditora.
1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM ZA ROK 2018
(údaje jsou v tis. Kč)
Druhové třídění rozpočtové
skladby
Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet
29 835,00
21 829,50
100,00
5 396,83
57 161,33

Plnění rozpočtu ke 31. 12.
2018
33 030,67
20 197,11
3 500,49
25 396,68
82 124,96
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Druhové třídění rozpočtové
skladby
Třída 5 Běžné výdaje
Třída 6 Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Stavy a obraty na bankovních
účtech (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu ke 31. 12.
Schválený rozpočet 2018
74 525,31
73 391,05
91 497,00
39 782,57
166 022,31
113 173,62

PS k 1. 1. 2018

Základní běžný účet
Běžné účty fondů
Celkem

KS ke 31. 12. 2018

102 029,65
10 825,70
112 855,35

66 006,66
12 476,78
78 483,44

Splátky dlouhodobých úvěrů (v tis. Kč)
281/70
ČSOB - výstavba DPS
281/91
ČSOB - výstavba výtopny
281/93
ČSOB - rozšíření CZT
CELKEM
2.

600,00
1 064,00
1 025,64
2 689,64 Kč

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM

VEŘEJNÉ ÚROVNĚ
Rozpis přijatých dotací v Kč a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Přehled čerpání
dotací je k dispozici na finančním odboru města Kašperské Hory.

Dotace od:

MŽP
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
SFŽP
MPSV
Plzeňský kraj
MK
MK
MK
MFČR
Plzeňský kraj
MPSV

Text
Kompenzace ztrát obcí na území Národního parku
Šumava
Restaurování got. omítek ve 4. podlaží vých. věže
hradu Kašperk
Šumavské Kašperské Hory aneb 100 let Republiky na
Šumavě
Renovace Veřejného osvětlení
Dotace na výkon sociální práce
Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí
VISK 3 - Přechod z knih. systému Clavius na knih.
systém Tritius
II. etapa restaurování hl. oltáře v kostele sv. Markéty
III. etapa restaurování hl. oltáře v kostele sv.
Markéty
Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR
Dotace na volbu Prezidenta ČR
Moderní úřad
CELKEM

Částka
obdržené
dotace

Vyčerpaná
částka
Vratka
dotace ke
31. 12. 2018

36 860

36 860

0

150 000

150 000

0

60 000
1 942 596
50 431
72 442

60 000
1 942 596
50 431
72 442

0
0
0
0

25 000
495 000

25 000
495 000

0
0

480 000
60 000
22 530
2 450 947
5 845 806

480 000
35 985
21 933
2 450 947
5 821 194

0
24 015
597
0
24 612
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Projekt „Po stopách Karla IV. “1 Projekt byl realizován v letech 2016-2017. Zůstává stále
nevyúčtován. V roce 2018 byl ukončen. Dotaci město zatím neobdrželo.

4. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA
Město vede tuto hospodářskou činnost:
 Autobusová doprava pravidelná – ztráta ve výši 117. 268,32,- Kč
 Autobusová doprava nepravidelná – ztráta ve výši 222. 998,56,- Kč
 Hrad Kašperk – zisk 1. 465. 724,35,- Kč
 Průvodcovské služby – zisk ve výši 46. 895,- Kč
 Správa bytového fondu – zisk ve výši 722. 405,52,- Kč
5. PENĚŽNÍ FONDY
SÚ 236 AÚ 40
SÚ 236 AÚ 50
SÚ 236 AÚ 60
SÚ 236 AÚ 70

v tis. Kč
252
9 105

Sociální fond č. účtu 228201554/0300
Fond oprav CZT - č. účtu 228197831/0300
Fond oprav vodovodního řadu č. účtu
270337906/0300
Fond oprav kanalizačního řadu č. účtu
270337738/0300

763
2 357
CELKEM

12 477

6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM
ZŠ, ZUŠ a MŠ
Kašperské Hory

REZERVNÍ FOND

FKSP

FOND INVESTIC

FOND ODMĚN

794 029,83

435 685,33

427 890,17

245 000,00

Roční účetní závěrka PO sestavená k datu 31. 12. 2018 byla schválená RM dne 20. 2. 2019 (usnesení č.
4) a je založena na Finančním odboru města Kašperské Hory. Tentýž den bylo schváleno RM
(usnesení č. 5) rozdělení hospodářského výsledku 236. 758,85,- Kč příspěvkové organizace takto: 100.
000,- Kč do fondu odměn a 136. 758,85,- Kč do rezervního fondu.
Finanční výkazy ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory jsou k dispozici k nahlédnutí na Finančním odboru
města Kašperské Hory.
7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM
Roční účetní výkazy městem založených organizací jsou uloženy k nahlédnutí na Finančním odboru
města Kašperské Hory.
 Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o.
 EVK Kašperské Hory s. r. o.
 Zdravotnické služby Šumava s. r. o.
 Statek Kašperské Hory s. r. o. a Kašperskohorské městské lesy s. r. o. 2

1

Projekt byl realizován v letech 2016-2017. Zůstává stále nevyúčtován. V roce 2018 byl ukončen. Dotace zatím nebyla obdržena.

2
U těchto společností má město Kašperské Hory v době návrhu závěrečného účtu k dispozici pouze předběžné výkazy, neboť tyto společnosti
odevzdávají přiznání k dani z příjmu PO až ke 30. 6. 2019.
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8. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018
Přezkoumání hospodaření provedl CCS Audit, s. r. o. Praha.
Výrok auditora
Podle našeho názoru výše uvedená účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozice účetní jednotky Město Kašperské Hory, IČO: 00255645,
k 31. prosinci 2018, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.
Součástí zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
ke 31. 12. 2018 jsou i finanční výkazy města a výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12.
Příloha č. 1: Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní
závěrky ke 31. 12. 2018 – zaslaná samostatně
Návrh usnesení
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2018, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města sestavené k 31. 12.
2018, bez výhrad.
PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl
R. , Ing. Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
b) proplacení části prokazatelné ztráty z provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti EVK
Kašperské Hory s. r. o.
Jednatel společnosti EVK Kašperské Hory žádal radu města o projednání požadavku na kompenzaci za
provozování vodohospodářské infrastruktury města Kašperské Hory dle účetních výkazů zisku a ztráty
střediska 3 VODA ve výši 920. 128,- Kč a střediska 4 Kanalizace ve výši 894. 555,- Kč, celkem 1. 814.
683,- Kč.
Bc. Vrba: „Já bych jen doplnil, že ta částka 700 tisíc je jen část ztráty, ale pro EVK je nutné, aby
dostala tu částku celou a na zasedání RM bylo přislíbeno, že se radní touto věcí budou zabývat a že se
najde způsob, jak tu částku doplnit. “ „Já mám pocit, že už jste něco dostali,“ odpovídá pí.
Bernardová. Paní Míková upřesňuje, že to byla záloha na krytí ztráty ve výši 638 tis. Kč. Ale i přesto ,
že EVK tuto částku obdrželo, vykázalo ztrátu.
„Doufám, že při navýšení vodného a stočného nebude ta ztráta tak velká a postupně se to dorovná.
Teď ta částka, kterou EVK požaduje, vypadá strašně, ale je to všechno díky té nízké ceně vody, která
tu za ty celé roky byla“, komentuje P. Míková.
J. Voldřich: „Myslím si, že bychom jako město měli EVK tu ztrátu zaplatit v plné výši a naopak zase
kompenzovat ten zisk na středisku tepla tak, že se třeba zvýší nájemné za infrastrukturu teplovodu.
Nájemné za vodu, za kanalizaci i za výtopnu (za infrastrukturu) jde do fondu oprav. Mělo by se to
nastavit tak, že peníze ze zisku teplovodu, by se tedy měly dát do fondu oprav a ne tím kompenzovat
vodu a kanalizaci. “
P. Míková dodává, že v současné době nemůže dát město EVK víc než 700tis, a další věc, která se řeší
s auditorem je ta, že ten úplně nesouhlasí s tímto systémem financování ztrát městského s. r. o.
„Dali jsme si termín do září vymyslet, jak to dělat jinak, než takto. Předložíme to na zářijovém
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jednání“ říká P. Míková.
Rada města doporučila v usnesení č. 11 z RM 2. 5. 2019 zastupitelstvu města schválit proplacení
části prokazatelné ztráty z provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti EVK Kašperské
Hory s. r. o. , IČ: 05230624, ve výši 700. 000,- Kč.
//Přiložen: Výkaz zisku a ztráty dle středisek – VODA, Výkaz zisku a ztráty dle středisek – KANALIZACE
Návrh usnesení
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje proplacení části prokazatelné ztráty z provozování vodohospodářské
infrastruktury společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. , IČ: 05230624, ve výši 700. 000,- Kč.
PRO: 8 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Ing. Mäntl, Mäntl R. , Ing. Naušová, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4 (Bártík, Kalčíková, Ing. Koubek, Mgr. Svoboda)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

c) Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019
PŘÍJMY v Kč včetně fondů
Přijaté dary pro TS POWER (Elektro Vácha, Viktor Beneš OREMO)
Kompenzace ztrát obcím na území NP Šumava na r. 2019

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

76 904 000 Kč

79 558 712 Kč

22 000 Kč
0 Kč

CELKEM PŘÍJMY V Kč

VÝDAJE v Kč včetně fondů
Dotace na krytí ztráty tělocvičny - navýšení dle smlouvy
Dotace na krytí ztráty tělocvičny - doplatek ztráty za rok 2018
Obnova pramenišť a přeložka propojovacího potrubí
Hasiči - naviják (pouze přesun z 5137)
Hasiči - naviják
Navýšení výdajů pro TS Power - startovné, dopravné atd.

CELKEM VÝDAJE V Kč

31 000 Kč
36 860 Kč

9 000 Kč
36 860 Kč

79 604 572 Kč

45 860 Kč

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

149 975 000 Kč

150 754 000 Kč

1 000 000
0
24 000 000
85 000
0
175 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Navýšení +
Snížení -

1 200
58
23 742
42
43
205

000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

150 784 000 Kč

Navýšení +
Snížení -

200
58
-258
-43
43
30

000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

30 000 Kč

Schváleno dne xx xx 2019 ZM Kašperské Hory
Vyvěšeno:

Návrh na usnesení
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se zvyšuje kapitola příjmů
o 45. 860,- Kč (dary pro TS Power 9 tis. Kč, kompenzace ztrát obcím v NP Šumava 36. 860,- Kč) a
zvyšuje kapitola výdajů o 30. 000,- Kč (výdaje pro TS Power – startovné a doprava na soutěže).
PRO: 12 ( Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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7. Majetková agenda - prodeje a koupě nemovitostí, věcná břemena
Majetkovou agendu předkládá Ing. Šimáčková

xPODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY
typ orgánu

zastupitelstvo města datum projednání 20. 6.

2019

předkládá / osoba

Ing. Pavlína Šimáčková

Popis předkládaného materiálu / charakteristika projednávané záležitosti
1. Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 462 – lesní
pozemek o výměře 5 264 m2 v katastrálním území Svojše. Na úředních deskách odvisel v termínu od
29. 4. 2019 do 15. 5. 2019 záměr prodeje části této pozemkové parcely o výměře cca 930 m2
s těmito podmínkami: minimální prodejní cena 150 Kč /m2, výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo po dobu 10 let, veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a náklady na vyhotovení geometrického plánu, rozhodnutí
o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku
kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Parcela číslo 462 (část) – Svojše – Neotvírat“, a to tak, aby
byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 19. 6. 2019 do 12. 00 hodin,
nabídka musí obsahovat kupní cenu navrhovanou kupujícím, která musí být zaplacena na účet Města
Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat na nejbližším
zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory 20. 6. 2019, v případě, že by vybraný kupující
nezaplatil kupní cenu, nemovitost bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské
Hory určen jako další v pořadí. Tento záměr byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím
jednání dne 24. 4. 2019. ( přišla jedna nabídka).

Návrh na usnesení
Usnesení č. 9
ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 462 – lesní pozemek o výměře cca 930 m2
v katastrálním území Svojše, a to Ing. A. Štefanovi,
za cenu
Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a náklady na
vyhotovení geometrického plánu. Odůvodnění ceny: cena není podhodnocena, v katastrálním území
Svojše se nemovitost již dříve prodávala za stejnou cenu.
PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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2. Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 1543/20 – zahrada o

výměře 826 m2 v katastrálním území Kašperské Hory. Na úředních deskách je zveřejněn (od 31. 5. 2019 do
17. 6. 2019) záměr prodeje této pozemkové parcely s následujícími podmínkami: minimální prodejní cena 700
Kč /m2 + DPH v platné výši, pozemek je dle platného územního plánu určen k výstavbě rodinných domů, parcela
není napojena na inženýrské sítě, ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo po dobu 10 let,
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně
zastupitelstvu města, zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Parcela číslo
1543/20 – Kašperské Hory – Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské
Hory do 19. 6. 2019 do 12. 00 hodin, nabídka musí obsahovat kupní cenu navrhovanou kupujícím, která musí
být zaplacena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory 20. 6. 2019, v případě, že by vybraný kupující
nezaplatil kupní cenu, nemovitost bude prodána zájemci, který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory
určen jako další v pořadí. Tento záměr byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 29. 5.
2019. ( přišly 3 nabídky).
Nabídka č. 1 – 706,- Kč / m2 + DPH
Nabídka č. 2 – 706,- Kč / m2 + DPH
Nabídka č. 3 – 1.103,- Kč / m2 + DPH (911. 078,- Kč bez DPH)

Návrh na usnesení
Usnesení č. 10
ZM schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 1543/20 – zahrada o výměře 826 m2 v katastrálním území
Kašperské Hory, a to Martinu Skokanovi a Lucii Skokanové, bytem
za
cenu
Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Pro město Kašperské
Hory se zřizuje věcné předkupní právo po dobu 10 let. Odůvodnění ceny: cena není podhodnocena,
v katastrálním území Kašperské Hory se nemovitosti prodávaly i za nižší cenu za 1 m2.

PRO: 10 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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3. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0005557/11/VB, Zhůří, RD – VN, TS, kNN“. Věcné
břemeno se vkládá do pozemkové parcely číslo 502 – neplodná půda, ostatní plocha, v katastrálním území
Horská Kvilda. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 246-123/2013, délka věcného
břemene je 24,4 m vzdušného vedení VN, jednorázová náhrada činí 3. 660 Kč + DPH v platné výši. Obsahem
věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci. ¨
„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005557/2“ byla uzavřena dne 31.
1. 2011 mezi Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a ČEZ Distribuce a. s. Následně
došlo během komplexní pozemkové úpravy, která proběhla v katastrálním území Horská Kvilda, ke změně
vlastníka pozemku do kterého věcné břemeno zasahuje, tedy Města Kašperské Hory.
RM na jednání dne 29. 5. 2019 usnesením č. 15 doporučila schválení návrhu smlouvy.

Návrh na usnesení
Usnesení č. 11
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0005557/11/VB, Zhůří, RD –
VN, TS, kNN“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 502 – ostatní plocha, v katastrálním území Horská
Kvilda. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č.
246-123/2013, délka věcného břemene je 24,4 m vzdušného vedení VN, jednorázová náhrada činí 3. 660 Kč +
DPH v platné výši.

PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková,Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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4. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006041/3, Jelenov – vNN, TS“. Věcné břemeno se
vkládá do pozemkových parcel č. 468/2 – trvalý travní porost, 590/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 452
– lesní pozemek, 425/1 – lesní pozemek, 427 – lesní pozemek, 428 – lesní pozemek, 590/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, 590/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 411/2 – lesní pozemek, vše v katastrálním
území Svojše, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. S ČEZ Distribuce byla dne 11. 7. 2017 uzavřena „Smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-120006041/VB 3, Jelenov – vNN, TS“. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 144304/2018, jednorázová náhrada činí 29. 150 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci.

Návrh na usnesení
Usnesení č. 12
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006041/3, Jelenov – vNN,
TS“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Věcné
břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel č. 468/2, 590/3, 452, 425/1, 427, 428, 590/1, 590/4, 411/2,
vše v katastrálním území Svojše. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost je vymezena
geometrickým plánem č. 144-304/2018, jednorázová náhrada činí 29. 150 Kč + DPH v platné výši.

PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

Stránka 15 z 41

5. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013133/2, Červená, KT, č. p. 64 - NN“. Věcné
břemeno se vkládá do pozemkových parcel č. 318/1 – ostatní plocha, neplodná půda a 319/60 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, ve vlastnictví Města
Kašperské Hory. S ČEZ Distribuce byla dne 2. 5. 2018 uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby Červená, KT, čp. 64 – NN, č. IV-12-0013133/2/VB“. Rozsah věcného
břemene je vymezen geometrickým plánem č. 198-2305/2018, jednorázová náhrada činí 900 Kč + DPH v platné
výši. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 13
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013133/2, Červená, KT, č.
p. 64 - NN“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkových parcel č. 318/1 – ostatní plocha, neplodná půda a 319/60 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, ve vlastnictví Města
Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým
plánem č. 198-2305/2018, jednorázová náhrada činí 900 Kč + DPH v platné výši.

PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

6. Věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, žádá o uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013259/1, Kašperské Hory, pč. 621 - NN“. Věcné
břemeno se vkládá do pozemkové parcely č. 61/25 – trvalý travní porost, v katastrálním území Kašperské Hory,
ve vlastnictví Města Kašperské Hory. S ČEZ Distribuce byla dne 2. 5. 2018 uzavřena „Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Kašperské Hory, pč. 62/1 – NN, č. IV-120013259/1/VB“. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1006-2304/2018, jednorázová
náhrada činí 1. 150 Kč + DPH v platné výši. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 14
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013259/1, Kašperské Hory,
pč. 621 - NN“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely č. 61/25 – trvalý travní porost,
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene je
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 1006-2304/2018, jednorázová náhrada činí
1.150,- Kč + DPH v platné výši.

PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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7. Budoucí věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II – 115/2019 ze
dne 7. 3. 2019 firmou INVEST TEL s. r. o. , stavbyvedoucím Radkem Plechingerem, žádá o uzavření „Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Kašperské Hory, KT, p. č. 2020/5 – NN
č. IV-12-0014474/1/VB“. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 2151/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, v katastrálním území Kašperské Hory, která je ve vlastnictví Města Kašperské Hory. ČEZ
Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelu NN. Věcné břemeno bude cca 8
m dlouhé a jednorázová náhrada bude činit 400 Kč + DPH v platné výši. Věcné břemeno bude spočívat
v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy, provádění jeho obnovy, výměny
a modernizace. Město Kašperské Hory zároveň uděluje souhlas s provedením stavby, a to i prostřednictvím
třetích osob.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 15
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Kašperské Hory, KT, p. č. 2020/5 – NN č. IV-12-0014474/1/VB“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce,
a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely č.
2151/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města
Kašperské Hory. Věcné břemeno spočívá v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace. Věcné břemeno bude dlouhé cca 8 m a jednorázová
náhrada bude činit 400 Kč + DPH v platné výši. Město Kašperské Hory zároveň uděluje souhlas s provedením
stavby, a to i prostřednictvím třetích osob.

PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

8. Možnost koupě pozemku. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemkové
parcely č. 2343 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, v katastrálním území Kašperské Hory. Město
Kašperské Hory požádalo o koupi části této pozemkové parcely (cca 61 m 2) z důvodu připravovaného projektu
(„Infrastruktura Kašperské Hory – západní část“) pro územní řízení na rekonstrukci komunikací, konkrétně pro
umístění chodníku na předmětném pozemku. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byl
schválen přímý prodej části p. p. č. 2343 do vlastnictví Města Kašperské Hory. Pokud zastupitelstvo bude
souhlasit s koupí výše zmíněné části pozemku, bude vyhotoven geometrický plán na náklady Města Kašperské
Hory, pro přesné určení výměry části pozemku a následně stanovena cena pro prodej.
Starostka dodává, že v tomto případě teď nerozhodujeme, jestli koupit nebo nekoupit, ale jde o informaci, zda
máme pokračovat v jednání s úřadem pro zastupování státu. Jedná se o lokalitu u č. p. 381 a 382, kde dlouho
platíme nájem za pozemky před domy a pod stavbami. Několikrát se to město již pokoušelo koupit, ale
podmínky jsou tak finančně náročné, že jsme od toho vždy utekli. Nyní jsme se dostali do situace, kdybychom
potřebovali alespoň těch 66 m2, abychom lidem v č. p. 157 nejezdili skoro kuchyní.
Je to projekt
připravovaný delší dobu a rádi bychom ho dokončili.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 16
ZM bere na vědomí informaci o možnosti přímé koupě části pozemkové parcely č. 2343 - ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 66 m2, v katastrálním území Kašperské Hory od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových; v rámci připravovaného projektu („Infrastruktura Kašperské Hory – západní část“) pro územní
řízení na rekonstrukci komunikací, důvodem koupě je umístění chodníku na předmětném pozemku. Na
náklady Města Kašperské Hory bude vyhotoven geometrický plán, na jehož základě bude upřesněna výměra
předmětné části pozemku a stanovena cena pro prodej.
-

usnesení bez námitek -
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9. Budoucí věcné břemeno. ČEZ Distribuce, a. s. , zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II –
135/2019 ze dne 7. 3. 2019 firmou ProjektEL s. r. o. , jednatelem Stanislavem Henkem, žádá o
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby K.
Hory Trnové Dvory, KT, -TS, NN, č. IE-12-0007017/2/VB“. Věcné břemeno se bude vkládat do
pozemkových parcel číslo 332, 335/2, 343/2 a 343/1 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace a vše
v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, které jsou ve vlastnictví Města Kašperské Hory.
ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelu NN a jednoho
kabelového pilíře. Věcné břemeno bude cca 286,5 m dlouhé a finanční náhrada bude činit 15. 325 Kč
+ DPH v platné výši. Věcné břemeno bude spočívat v umístění, provozování, opravování a udržování
zařízení distribuční soustavy, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace.

Návrh na usnesení
Usnesení č. 17
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby K. Hory Trnové Dvory, KT, - TS, NN, č. IE-12-0007017/2/VB“ mezi Městem Kašperské Hory a
ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se bude vkládat do
pozemkových parcel č. 332, 335/2, 343/2, 343/1 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace a vše
v katastrálním území Dolní Dvorce u Kašperských Hor, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Věcné
břemeno spočívá v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy,
provádění jeho obnovy, výměny a modernizace. Věcné břemeno bude dlouhé cca 286,5 m a
jednorázová náhrada bude činit 15. 325 Kč + DPH v platné výši.
PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková,Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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8. Dohoda o vytvoření společné části školského obvodu
Věc předkládá starostka města paní Bernardová: „Jde stejnou problematiku, kterou rada města a
zastupitelstvo řešilo v roce 2018, kdy jsme stejnou dohodu uzavírali s obcí Nezdice na Šumavě, aby
mohly jejich děti chodit u nás do školky. Nyní se jedná o Město Rejštejn, kdy je v této věci třeba
schválit uzavření dohody mezi obcí která je zřizovatelem a obcí která není zřizovatelem školského
zařízení a následně také příslušnou OZV, jíž se stanoví školský obvod. RM na jednání dne 15. 5. 2019
doporučila Dohodu ke schválení. Město Rejštejn si dohodu schválilo na svém zastupitelstvu dne 3. 6.
2019 usnesením č. 32. “
Dohoda je ve stejném znění, jakou schvalovaly orgány města v předchozím období.
Smluvní strany:

Dohoda o vytvoření části společného školského obvodu spádové školy

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
IČ: 00255645
zastoupená starostkou Bohuslavou Bernardovou
(obec, která je zřizovatelem)
a
Město Rejštejn
se sídlem Rejštejn č. p. 1, 341 92 Kašperské Hory
IČ: 00256048
zastoupená starostou Horstem Hasenöhrlem
(obec, která není zřizovatelem)
uzavírají na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §
160 odst. 1 a 6 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne tuto
DOHODU
o vytvoření části společného školského obvodu spádové školy
Mateřské školy - při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Kašperské Hory,
příspěvková organizace
I.
Město Rejštejn je povinno zajistit podmínky pro plnění předškolního vzdělávání dětí a za tímto účelem je
povinna zřídit mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřízené jinou obcí.
II.
Město Kašperské Hory je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a
Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory
(dále jen „ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. “), která je v souladu s ustanovením § 141 školského zákona
zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a poskytuje mimo jiné i předškolní vzdělávání.
Město Rejštejn není zřizovatelem žádné mateřské školy, v jejíž působnosti je poskytování předškolního
vzdělávání a její území není zahrnuto do školského obvodu žádné mateřské školy.
Shora uvedené obce se proto v souladu s ustanovením § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 až 4 školského zákona
dohodly vytvořit společný školský obvod k zajištění podmínek pro poskytování předškolního vzdělávání.
III.
Smluvní strany se dohodly na vytvoření části společného školského obvodu mateřské školy provozované v rámci
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. . Společný školský obvod mateřské školy je tvořen územními obvody
města Kašperské Hory a města Rejštejn.
Každá obec, která je smluvní stranou této dohody, je povinna stanovit příslušnou část společného školského
obvodu obecně závaznou vyhláškou.
IV.
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1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2019.
2. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta
činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy
písemná výpověď byla doručena druhé smluvní straně.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá se smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení této dohody.
4. Zastupitelstvo města Kašperské Hory schválilo uzavření této dohody dne 20. 6. 2019, usnesením č. 18.
5. Zastupitelstvo města Rejštejn schválilo uzavření této dohody dne 3. 6. 2019 usnesením č. 32.
V Kašperských Horách dne ………………
Za město Kašperské Hory
……………………………………
Bohuslava Bernardová, starostka

Za město Rejštejn
……………………………………. .
Horst Hasenöhrl, starosta

Návrh na usnesení
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společné části školského obvodu spádové školy mezi městy
Kašperské Hory a Rejštejn.
PRO: : 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 kterou se stanoví část společného školského obvodu
spádové školy
Starostka města vysvětluje k této problematice, že v případě přetlaku dětí se přednostně přijímají děti
těch obcí, které mají s námi uzavřenou tuto dohodu. Nyní se přednostně přijímají děti z Nezdic a ze
Strašína, děti z Rejštějna v tom případě, když na ně zbyde místo. V tuto chvíli, kdy nemáme
dokončenou přestavbu ze staré tělocvičny musí být některé děti z Rejštejna odmítnuté.
V návaznosti na předchozí projednávaný bod ohledně spádovosti škol pro předškolní vzdělávání.
Návrh vyhlášky odpovídá OZV schválení v roce 2019, jde o aktualizaci – přidání města Rejštejn. Návrh
je posouzen (právní nezávadnost) Odborem dozoru a kontroly MV. RM doporučila zastupitelstvu na
jednání dne 15. 5. 2019 tuto OZV schválit.

Město Kašperské Hory
Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory č. 2/2019,
kterou se stanoví
část společného školského obvodu mateřské školy
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Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 20. 6. 2019 usnesením č. 19 usneslo vydat
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školského obvodu
Na základě uzavřené dohody obcí Nezdice na Šumavě, Strašín, města Rejštejn a města Kašperské Hory
o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území města Kašperské Hory částí školského
obvodu Mateřské školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. , se sídlem Vimperská 230, 341 92 Kašperské
Hory, IČ: 71005501, zřízené městem Kašperské Hory.
Čl. 2

Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška č.
společného školského obvodu mateřské školy, ze dne 21. 6. 2018.

2/2018 kterou se stanoví část

Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………. . …………. ……
Bohuslava Bernardová, starostka

…………………. . ………………………
Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Návrh na usnesení
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy.
PRO: 12 (Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, R.
Mäntl, Ing. Naušová, Mgr, Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh BYL přijat.
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10. Nová zřizovací listina organizační složky města Hrad Kašperk – projednána na RM 12. 6. 2019 –
RM doporučila ke schválení
Věc přednesla Ing. Staňková:
Vzhledem k tomu, že město do doby zřízení organizační složky Hrad Kašperk nemělo s touto formou
samostatného fungování součásti města zkušenosti, lze uvažovat dobu od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2019
jako dobu, za kterou bylo možné vyhodnotit dosavadní nastavení fungování a provozu organizační
složky. Na základě všech dostupných a radě města známých poznatků s fungováním, řízením
a provozem OS a současně zjištěných nevyhovujících nastavení, která lze změnit zřizovací listinou, na
základě doporučení odborné firmy, kterou rada města přizvala ke zhodnocení situace (fm pro s. r. o.
Ing. Rybička), se rada města rozhodla ke změně zřizovací listiny organizační složky tak, aby lépe
vyhovovala potřebám zřizovatele (města) ve vztahu k finančním, personálním a provozním zajištěním,
zajistila transparentní nastavení procesů a operací mezi zřizovatelem a OS a současně nezatěžovala
vedoucího OS administrativou, kterou může zajistit zřizovatel. Vzhledem k více změnám bylo právním
zástupcem doporučeno navrhnout NOVOU ZŘIZOVACÍ LISTINU (ne pouze dodatek / změnu).

NÁVRH – po konzultacích s JUDr. Baumrukem, se zapracovanými připomínkami Mgr.
Svobody + RM doporučila návrh v této podobě schválit

Zřizovací listina
Zastupitelstvo Města Kašperské Hory jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění a § 24, § 26 a násl. zákona č. 250/2000
Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhodlo svým
usnesením č. 21 a č. 22 ze dne 29. 6. 2017 zřídit organizační složku Města Kašperské Hory
a schválilo příslušnou zřizovací listinu. Zastupitelstvo města rozhodlo dále svým usnesením
č. ……… ze dne 20. 6. 2019 o změně této zřizovací listiny tak, že stávající zřizovací listina
se ruší nahrazuje se novou zřizovací listinou, která zní takto:
Čl. I
1) Zřizovatel:

2) Název organizační složky:
3) Sídlo organizační složky:

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí 1,
341 92 Kašperské Hory
okres Klatovy
IČO: 00255645
Hrad Kašperk
Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory
Čl. II
Hlavní účel a předmět činnosti

Město Kašperské Hory zřizuje organizační složku Hrad Kašperk (dále jen
„organizační složka“) za účelem:
a) zajistit uchovávání, rozvíjení, předávání a zabezpečení kulturních hodnot, které jsou
spojeny s historií hradu Kašperk a Pustého hrádku a s uvedenými objekty;
b) zajistit správu a provoz areálu hradu Kašperk a Pustého hrádku, včetně návštěvnického
provozu pro veřejnost, zejména formou jeho zpoplatněného i nezpoplatněného

1)
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zpřístupnění a využívání v rámci kulturních a společenských aktivit pro občany města i
pro širokou veřejnost;
c) zajistit odbornou péči o areál hradu Kašperk a Pustý hrádek, jeho ochranu a obnovu
v intencích podmínek daných právními předpisy a požadavky orgánů státní památkové
péče;
d) zajistit propagaci hradu Kašperk a návaznost jeho provozu na další kulturní aktivity
a záměry na území Města Kašperské Hory, případně širšího okolí, to vše v součinnosti se
zřizovatelem a případně i dalšími organizacemi;
e) zajistit péči o další nemovité kulturní památky ve městě.

2) K zabezpečení hlavního účelu organizační složka vykonává zejména tyto činnosti:
a) organizuje a provozuje v areálu hradu Kašperk komentované prohlídky v českém,
německém, anglickém jazyce (případně v dalších jazycích), audiovizuální prohlídky
a speciální prohlídkové programy pro veřejnost, vše v rámci oboru podnikatelské činnosti
„Průvodcovská činnost“;
b) zajišťuje propagaci hradu Kašperk a činností uvedených pod bodem a);
c) vybírá úhrady za užívání areálu hradu Kašperk;
d) organizuje kulturní a podobné akce v areálu hradu Kašperk a jeho okolí a podílí se na
organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných zřizovatelem, to vše v souladu
s oficiálními rozvojovými dokumenty zřizovatele;
e) zajišťuje organizování přeshraniční spolupráce v návaznosti na činnosti výše popsané;
f) provozuje v areálu hradu Kašperk provozovnu občerstvení pro potřeby návštěvníků hradu;
g) zajišťuje vydávání, distribuci a prodej informačních materiálů a publikací, které mají za
cíl naplnit účely popsané v bodě 1);
h) organizuje další aktivity, zejména v oblasti kulturní a vzdělávací, směřující k naplnění
účelů popsaných v bodě 1).
Čl. III
Osoba oprávněná jednat za organizační složku
1)

Organizační složka nemá právní subjektivitu.
organizační složky jmenovaný zřizovatelem.

Organizační složku řídí vedoucí

2)

Vedoucí organizační složky je povinen řídit se touto zřizovací listinou, pokyny
zřizovatele, a popisem pracovní činnosti (pracovní náplň), vnitřními předpisy
(směrnicemi) zřizovatele a právním řádem ČR.

3)

Vedoucí organizační složky je oprávněn jménem zřizovatele jednat v následujících
záležitostech organizační složky:
a) vedoucí organizační složky stanovuje se souhlasem zřizovatele počet kmenových
zaměstnanců organizační složky a dále stanovuje organizační strukturu složky;
b) činit jménem zřizovatele právní jednání při provozu organizační složky v rozsahu,
stanoveném touto zřizovací listinou, popisem pracovní činnosti (pracovní náplň)
a vnitřními předpisy (směrnicemi) zřizovatele.
Vedoucí organizační složky je dále samostatně oprávněn rozhodovat o
krátkodobém nájmu svěřeného majetku na dobu nepřevyšující 30 dní s tím, že o
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uvedených právních jednáních je povinen neprodleně vyrozumět Radu města.
4)

Vedoucí organizační složky není bez předchozího schválení příslušným orgánem
zřizovatele oprávněn:
a) vykonávat funkci zaměstnavatele a činit právní jednání v oblasti pracovněprávních vztahů vůči
zaměstnancům zřizovatele zařazeným do organizační složky;
b) činit jménem zřizovatele jakákoliv právní jednání, v důsledku kterých by došlo k převodu,
zcizení, zatížení nebo podobnému následku ve vztahu k majetku, který má organizační složka
svěřený do správy. To se netýká prodeje zboží v režimu maloobchodu v provozovně
občerstvení a při prodeji suvenýrů, tiskovin a dalších materiálů návštěvníkům hradu Kašperk.

5)

Vedoucí organizační složky odpovídá za řádnou dokumentaci a vyúčtování všech
právních jednání, které jménem zřizovatele učiní, plnění dalších povinností
zaměstnavatele stanovených právními a vnitřními předpisy, a to ve vztahu
k zaměstnancům zřizovatele zařazeným do organizační složky, jakož i k dalším
pracovníkům, kteří pro organizační složku budou vykonávat práci či jiné činnosti.

6)

Vedoucí organizační složky je odpovědný za hospodaření s finančními prostředky,
které byly svěřeny organizační složce k hospodaření, nebo které organizační složka
získala v rámci výkonu činností popsaných v čl. II.

7)

Při provádění právních jednání jménem zřizovatele je vedoucí organizační složky vždy
povinen zajistit, aby byla činěna v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele a zejména
v souladu s požadavky zákona o obcích (zejména nutnost projednání v příslušných
orgánech obce).

8)

Vedoucí organizační složky je povinen zajistit řádnou péči o majetek, který je
organizační složce svěřen do správy a vést jeho potřebnou evidenci (operativnětechnickou). Je povinen zabezpečit jej přiměřeným způsobem před vznikem škod
a před ztrátou. V rámci této povinnosti poskytuje vedoucí organizační složky
zřizovateli potřebnou součinnost při inventarizaci svěřeného majetku.
Čl. IV.
Vymezení majetku předávaného do správy organizační složky a práv a povinností
organizační složky při hospodaření se svěřeným majetkem

1)

Zřizovatel předává do správy organizační složky k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití movitý a nemovitý majetek, popsaný v Příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Rozsah majetku svěřeného organizační složce do správy bude každoročně
inventarizován a aktualizován.

2)

Ve správě organizační složky bude i veškerý majetek v budoucnu pořizovaný
z rozpočtových prostředků schválených v rámci rozpočtu zřizovatele pro hospodaření
organizační složky.

3)

Organizační složka je svěřený majetek oprávněna užívat výhradně k naplňování účelu
a v rámci činností, popsaných v čl. II této zřizovací listiny.

4)

Zřizovatel zajišťuje pojištění svěřeného majetku.
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5)

Vedoucí organizační složky je oprávněn realizovat výpůjčky a zápůjčky sbírkových
výstavních předmětů na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
Čl. V.
Hospodaření organizační složky

1)
Ustanovení § 25 zákona č. 250/2000 Sb. , zákona o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků, se zabývá otázkou hospodaření organizačních složek obce, a
to zejména z pohledu finančního hospodaření. Organizační složka hospodaří jménem svého
zřizovatele a není účetní jednotkou.
2)

Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. V rozpočtu
zřizovatele jsou obsaženy veškeré příjmy a výdaje organizační složky. Organizační
složka je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a aby co
nejhospodárnějším způsobem plnila určené úkoly.
Územní samosprávný celek dává oprávnění k dispozicím s rozpočtem organizační
složky jednak svému úřadu, jednak také podle potřeby odpovědnému vedoucímu
organizační složky. Při dělbě těchto oprávnění vychází z místních podmínek činnosti
organizační složky, s přihlédnutím k povaze úkolů, které prostřednictvím své
organizační složky zabezpečuje (§ 25 z. č. 250/2000 Sb. ).

3)

Zřizovatel svěřuje do působnosti organizační složky tyto příjmy a výdaje související
s její činností:
a)
příjem ze vstupného, prodeje vstupenek a dalších činností souvisejících
s výkonem činností dle čl. II bodu 2 této zřizovací listiny, jakož i příjmy
z prodeje zboží v rámci prodejny suvenýrů a propagačních tiskovin a v rámci
provozovny občerstvení a dále příjmy z nájmů svěřeného majetku.
b) výdaje, které souvisejí s běžnou a pravidelnou činností organizační složky, kterou
je nutné zabezpečovat operativně.
Např. na nákup zboží a spotřebního
materiálu nutného k provozu činností, které jsou zdrojem příjmů uvedených pod
písmenem a) a v souladu s postupy uvedenými v popisu pracovní činnosti
a vnitřními předpisy (směrnicemi) zřizovatele. Tyto prostředky poskytuje
zřizovatel organizační složce formou provozní zálohy v hotovosti

4)

Příjmy dle bodu 3 písm. a) organizační složka soustřeďuje v pokladně co do hotovostních
příjmů, pouze do výše pokladního limitu stanoveného zřizovatelem ve směrnici pro nakládání
s pokladní hotovostí v platném znění, nebo na bankovním účtu zřizovatele. Z vybraných
příjmů nesmí organizační složka hradit výdaje nad rámec svého schváleného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy je organizační složka obce povinna odvést na účet zřizovatele v souladu
s interními předpisy zřizovatele, nejpozději ale vždy koncem každého měsíce.

Případný přebytek hospodaření s takovými příjmy a výdaji ke konci kalendářního roku
je příjmem rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel může stanovit, že organizační složka je
takový kladný hospodářský výsledek nebo jeho část oprávněna zapojit do svého
hospodaření na další kalendářní rok.
5)

Zbývající příjmy a výdaje organizační složky týkající se její činnosti sleduje zřizovatel
podle rozpočtové skladby a zabezpečuje je ve svém rozpočtu. Výsledek hospodaření
dle bodu 4) tvoří samostatnou položku rozpočtu zřizovatele ve vztahu k organizační
složce.

6)

O příjmech a výdajích, které má organizační složka svěřeny do působnosti dle bodu
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3 a 4 vede organizační složka oddělené účetnictví, a
příslušnými právními předpisy

to způsobem stanoveným

Zálohy poskytované na výdaje organizační složky budou stanoveny a vyúčtovány
způsobem, který stanoví zřizovatel samostatným rozhodnutím. V případě provozních
výdajů organizační složky, které nebudou kryty způsobem dle bodu 3, poskytne
zřizovatel organizační složce v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele (v rámci
kterého je zapojen rozpočet hospodaření organizační složky) provozní zálohu. Ke
konci účetního období bude organizační složka povinna obdržené provozní zálohy
vyúčtovat a tyto budou zohledněny v navýšení rozpočtu zřizovatele ve vztahu
k organizační složce (navýšení výdajových položek rozpočtu zřizovatele týkajících se
výdajů organizační složky).
Zřizovatel pravidelně kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními
prostředky organizační složky.

7)

8)

Čl. VI.
Zaměstnanci zařazení do organizační složky
Zaměstnanci zřizovatele zařazení do organizační složky jsou v pracovně právním
vztahu ke zřizovateli organizační složky. Funkci zaměstnavatele vůči zaměstnancům
zařazeným do organizační složky plní personalista zřizovatele, tj. tajemník MěÚ
Kašperské Hory. Vůči vedoucímu organizační složky plní funkci zaměstnavatele
starosta se souhlasem Rady města Kašperské Hory.
Vedoucí organizační složky je povinen zajistit včasné a úplné předání veškerých
informací souvisejících s vedením veškeré pracovněprávní agendy vůči zaměstnancům
zařazeným do organizační složky personalistovi zřizovatele.
K uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem zařazeným do organizační složky je
oprávněn zřizovatel, případně jím zmocněná osoba.

1)

2)

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1)

Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.

2)

Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou uvedeny v této
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy
zřizovatele.

3)

Tato zřizovací listina vstoupila v platnost dnem schválení zastupitelstvem města a
nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.

4)

Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Města Kašperské Hory dne 20.
června 2019, a to jeho usnesením č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5)

Zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech výtiscích.

6)

Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: inventární soupis movitého a nemovitého majetku svěřeného organizační složce pro účely
jejího hospodaření
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……………………………………. .
Bohuslava Bernardová
starostka Města Kašperské Hory
Příloha č. 1: inventární soupis movitého a nemovitého majetku svěřeného organizační složce pro účely jejího
hospodaření
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Pro informaci ZM:

SMĚRNICE MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY
–směrnice č. 2/2019–
k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich
dokumentaci a evidenci v provozu organizační složky města Hrad Kašperk.
Odpovědné osoby za vydání směrnice a aktualizace:
vedoucí Finančního odboru MěÚ Kašperské Hory
tajemník MěÚ Kašperské Hory
Obdrží:

1x starosta
1x tajemník
1x vedoucí OS
1x finanční odbor

Na vědomí: rada města, zastupitelstvo města
datum vydání:
V Kašperských Horách ……………. . června 2019
Obsah

1 POKLADNY .............................................................................................................................
2 AGENDA, ÚKOLY ..................................................................................................................
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6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ...............................................................................................

1 POKLADNY
Pro zajištění chodu OS potřebnou hotovostí se definují tyto pokladny, jejich úkoly a pracovní
postupy:
1. Hlavní pokladna č. 1 – prodej vstupenek
2. Vedlejší pokladna č. 2 – prodej občerstvení
3. Vedlejší pokladna č. 3 – prodej občerstvení z grilu
4. Vedlejší pokladna č. 4 – prodej suvenýrů
Všichni zaměstnanci OS, kteří při výkonu své práce přijdou do styku s finanční hotovostí,
uzavírají automaticky se zaměstnavatelem při sjednání pracovního poměru „Dohodu o
odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o
odpovědnosti‘).
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2 AGENDA, ÚKOLY
2. 1 Hlavní pokladna

V rámci hlavní pokladny jsou zabezpečovány tyto úkoly:
- příjem peněžní hotovosti, zejména: za vstupné na hrad, za krátkodobé pronájmy prostor
(např. svatby), za prodej suvenýrů, cenin (poštovní známky), občerstvení atd.
- výdej peněžní hotovosti, to zejména vlastním zaměstnancům – výplata cestovních náhrad
na základě předložených dokumentů dle platných předpisů zřizovatele, poštovné, pohonné
hmoty (multikára), drobné spotřební výdaje (např. žárovky), kancelářské potřeby, které nelze
hradit na fakturu, odvod přebytečných peněžních prostředků na bankovní účet.
Veškeré výdaje za spotřební zboží, které lze hradit bezhotovostně, budou hrazeny finančním
odborem Města Kašperské Hory na základě dodavatelem vystavených faktur, řádně
odsouhlasených a podepsaných ze strany odpovědné osoby organizační složky.

2. 2 Vedlejší pokladny

V rámci ostatních pokladen jsou zabezpečovány tyto úkoly:
Vedlejší pokladny č. 2, 3 a 4 sloužící k prodeji občerstvení, občerstvení z grilu a suvenýrů
mají pouze příjmy z prodejů. Z jiné než z hlavní pokladny nesmí být hrazen žádný výdaj.
Veškeré nezbytné výdaje z pokladny, pokud nelze výdaje hradit na fakturu, probíhají z hlavní
pokladny, případně z pokladny zřizovatele po předložení účetních dokladů.
Za výše uvedené operace jsou vystavovány příjmové a výdajové pokladní doklady. Je řádně
vedena pokladní kniha, v rámci které jsou vystavovány v jedné vzestupné číselné řadě
příjmové a výdajové pokladní doklady. Pro kontrolu správnosti provedení pokladních operací
si hlavní provozní na konci každého dne uzavře pokladní knihu a zkontroluje zůstatky všech
pokladen na fyzický stav hotovosti.
Hlavní provozní je osoba odpovědná za řádné vedení pokladní knihy a za správnost
předkládaných dokladů k zaúčtování finančnímu odboru, které musí dodržet předepsané
náležitosti dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

3 POKLADNÍ LIMITY

Pro hlavní pokladnu je stanovena trvalá hotovost ve v
Pro vedlejší pokladny
je stanovena trvalá hotovos
Každý den ráno, před začátkem provozu rozdělí
hlavní provozní mezi obsluhu daných vedlejších pokladen hotovost ve v
ro
každou z vedlejších pokladen.
Veškeré denní tržby je obsluha vedlejších pokladen povinna odvést do hlavní pokladny na
konci každého dne. Každý den hlavní provozní předá vedoucímu OS z hlavní pokladny
veškerou tržbu, který tuto uloží do hlavního trezoru v kanceláři hradu. Pokud vedoucí OS
není přítomen, stanoví svého zástupce, vyhotoví protokol o předání klíčů od trezoru a
zástupce vedoucího OS odvede denní tržbu do hlavního trezoru a vyhotoví o převodu peněz
do trezoru zápis. V malém trezoru si hlavní provozní v hlavní pokladně ponechá pouze
trvalou hotovost ve výši
Limit pro držení peněžní hotovosti je stanoven ve výši
v hlavním trezoru v kanceláři hradu. Veškeré finanční prostředky, které
přesáhnou tento limit, musí být neprodleně odvedeny na bankovní účet.
Rozpočtové příjmy je organizační složka obce povinna odvést na účet zřizovatele nejpozději
vždy koncem každého měsíce.

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vstupní dveře do hlavní pokladny, jsou opatřeny bezpečnostním zámkem. V hlavní pokladně
je umístěn malý trezor, od kterého má klíče pouze hlavní provozní. V hlavní pokladně
zůstává v trezoru přes noc pouze trvalá hotovost ve výši
která je rozdělována
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každý den před začátkem provozu na pokladny.
Veškeré tržby a ceniny jsou denně po uzavření všech pokladen ukládány do hlavního trezoru
v kanceláři hradu a ten je vždy řádně uzamčen. Vstupní dveře do kanceláře hradu jsou také
vždy řádně uzamčené. Klíče od hlavního trezoru má vedoucí OS, případně je předá svému
zástupci (hlavní provozní). O předání klíčů mezi vedoucím OS a jeho zástupcem je vždy
vyhotoven předávací protokol s datem předání klíčů. Je zakázáno pořizovat od jakéhokoliv
trezoru duplikáty klíčů. Vedoucí OS zodpovídá v rámci své hmotné odpovědnosti za svěřené
prostředky a za to, aby nedošlo k jejich ztrátě, zneužití apod.
Za odvod peněžních prostředků do banky a převoz hotovosti zodpovídá vedoucí OS.
 Částky do výše
přepravuje vedoucí OS za podmínek stanovených
pojišťovnou. Hotovost je přepravována v pevné, řádně uzamčené a neprůsvitné kabele či
kufru a vedoucí OS musí být vybaven obranným prostředkem (např. obranným sprejem).
 Částky od
č: musí přepravovat vedoucí OS
v doprovodu druhého zaměstnance, za podmínek stanovených pojišťovnou. Hotovost je
přepravována v pevné, řádně uzamčené a neprůsvitné kabele či kufru s doprovodem druhé
osoby, která je vybavena obranným prostředkem (např. obranným sprejem). Přeprava
peněžních prostředků se uskuteční bez zastávek nejbližší možnou trasou do místa určení.

5 INVENTARIZACE
Inventarizace prostředků v hotovosti a cenin je prováděna každý měsíc vždy k poslednímu dni
příslušného měsíce, o čemž bude proveden zápis v pokladní knize. Inventarizaci bude vždy
přítomen vedoucí OS a hlavní provozní, což bude stvrzeno podpisy obou k provedené
inventarizaci.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla stanovená touto směrnicí nevylučují jiný postup, který může zřizovatel, v odůvodněných
případech, v rámci platné legislativy povolit. Dodatky a změny této směrnice musí být
vyhotoveny vždy formou číslovaných písemných dokumentů a budou s nimi seznámeny všechny
dotčené osoby.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dne ……………………. . . a účinnosti

Ing. Andrea Staňková
tajemnice MěÚ Kašperské Hory

________________________________
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K věci se vyjadřuje kastelán hradu Mgr. Svoboda:
„Včera, 19. 6. jsem požádal zastupitele, aby byl tento bod odložen na příští jednání zastupitelstva a to
z několika důvodů: jednak jsme teď v polovině sezóny, kdy nám začíná nejvíc práce, a myslím si, že
opravdu teď není vhodná doba zavádět nějaká nová pravidla. Dalším důvodem pro odložení věci je
nedostatek času pro jednání. O přípravě nové zřizovací listiny jsem se dozvěděl minulé úterý, takže
připomínky, které tam byly zapracované, je jen několik málo připomínek z vícero. Dalším důvodem
je právní nejasnost mezi novým zněním zřizovací listiny a mojí pracovní smlouvou. Není to můj názor,
mám tady odborný posudek, který toto potvrzuje. Dalším důvodem je i směrnice Města Kašperské
Hory k provádění pokladních operací s penězi. Neměli jsme dostatek času se na to připravit
a myslíme si, že jsou v ní pasáže, které by bylo třeba upravit s ohledem na skutečné provozní
možnosti. Takže když nám dáte dva, dva a půl měsíce a tu směrnici včetně zřizovací listiny
projednáme, můžeme schválit v září s tím, že by platila od listopadu. “
Ing. Staňková upozorňuje p. Svobodu, že pokud chce navrhnout usnesení o vypuštění bodu, mělo se
to udělat na začátku, při schvalování programu. „V této chvíli nevím, jestli je to možné,
pravděpodobně by šlo přijmout usnesení o odložení“ upozorňuje A. Staňková. „Ještě jsem se chtěla
zeptat na jméno právníka, který vám dělal ten právní rozbor?“ dodává.
„Proč se ptáte na jméno právníka, proč se nezeptáte, co mi tam vadí, k čemu vám bude jméno
právníka?“ ptá se Mgr. Svoboda.
“Já bych se s ním ráda spojila a zkonzultovala ty nejasnosti, protože tam poukazujete na nesoulad
s pracovní smlouvou a já bych vás ráda upozornila na to, že vaše pracovní smlouva je neplatná. “
odpovídá A. Staňková.
„To je nová informace, že moje pracovní smlouva je neplatná“ diví se Mgr. Svoboda.
„Já bych se přikláněl k tomu, to odložit a dovyjasnit si nesrovnalosti“ vstupuje do diskuse J. Voldřich.
„Já chápu ty důvody směrnice když se pracuje s pokladní hotovostí, a nechci tady vůbec zmiňovat
nějaké citlivé informace o její výši, to vůbec nepatří na veřejné projednání. Je škoda, že já ani nikdo
z mých kolegů nebyl přizván k projednání znění směrnice, my se tomu nebráníme, abychom měli
směrnici na nakládání s pokladní hotovostí to není nic proti ničemu, já chápu, že pojišťovna vyžaduje
směrnici k finanční hotovosti, aby ji mohla pojistit, ale vadí mi, že směrnice byla zpracovaná 3. června
a já jsem ji viděl na jednání rady města na plátně“ sděluje k věci kastelán.
„Směrnici jsem připravovala já, několikrát jsem datum posouvala v souvislosti s tím, jak bylo
upravováno jednání rady. Dovoluji si upozornit, že rada města určuje nebo navrhuje zřizovací listinu,
kterou schvaluje zastupitelstvo města a navrhuje a určuje pracovní náplň kastelána. Pokud
zastupitelstvo města usoudí, že to schválí nebo odloží, pochopitelně může. Také může rozhodnout,
zda vás k tomu přizve nebo nepřizve“, informuje Ing. Staňková.
„Já jen doplním, že rada města byla minulou středu (12. 6. ), týden dopředu jste všichni dostali
podklady, tak se ptám, proč jsi na to reagoval včera“ dotazuje se kastelána starostka.
„Já jsem dostal podklady na radu města den před tím, včetně zřizovací listiny“ odpovídá Mgr.
Svoboda.
„Do zastupitelstva města odcházely všechny podklady týden dopředu. Jinak zřizovací listina nemůže
narušit chod turistické sezóny na hradě, ta se týká jen tebe“ podotýká starostka.
„Netýká se jen mě“, oponuje p. Svoboda.
J. Bártík se ptá, zda směrnici kontroloval právní zástupce.
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„Samozřejmě“ odpovídá Ing. Staňková.
Ing. Koubek se ptá, jak jsme přišli na to, že zrovna firma Ing. Rybičky je ta nejlepší k posouzení celé
situace a navržení změny zřizovací listiny tak, aby lépe vyhovovala potřebám zřizovatele (města).
„Je to profesionální odborná firma v této oblasti, myslím, že máte informace od pana kastelána. Není
rozhodné, která firma to udělala, navíc jsme měli doporučení. To, že se navrhuje nová zřizovací listina
má svoje důvody. Zřizovací listina má v zákoně jasně vymezené věci, které má mít“ říká P. Míková.
„O původní zřizovací listině, která byla schvalovaná v roce 2017, jsem věděl dopředu, mohl jsem
podat připomínku, bylo to konzultované i s daňařem“ namítá kastelán.
P. Míková odpovídá, že původní listina byla moc obsáhlá a další věc, která je v rozporu, že ze zákona
se organizační složka schválená územním samosprávním celkem stává součástí rozpočtu zřizovatele.
„Což se nestalo a vy jste dál hrad dělali jako hospodářskou činnost a vůbec jste se nezačlenili do
rozpočtu. Také se v zákoně píše, že máte mít zřízený bankovní účet pro vaše potřeby dostali byste
nějakou zálohu, měli byste si ji vyúčtovávat, ale z toho se nic nedělo, tak na základě toho jsme začali
věc řešit. Takže bych ráda slyšela, jaké věci se tě v nové zřizovací listině nelíbí“ říká P. Míková.
„Byl jsem přizván na prezentaci a po tříhodinové diskusi jsem pak požádal, zda by mi tyto doklady byly
poslány v písemné podobě, abych si je mohl prostudovat. Bylo mi řečeno, že ne, že se s nimi nejdříve
musí seznámit radní a já jsem ten materiál neměl vlastně měsíc a půl k dispozici. Je to nešťastný
způsob jednání a komunikace, ale hlavně chci říct, že se nové zřizovací listině nebráním, že to budu
respektovat, pokud zastupitelstvo odsouhlasí změnu, třeba se mi nebude líbit, ale vadí mi to, že se to
děje na poslední chvíli, že o tom z hradu nikdo dopředu nevěděl a děje se to ve chvíli, kdy máme
nejvíc práce. Jestli se to projedná a schválí v září, říkám, že to budu respektovat. Tím bych to uzavřel.
“, sděluje Mgr. Svoboda.
Ing. Koubek se ptá, zda bude moci k věci získávat nějaké informace?
Odpovídá P. Míková: „Určitě, informace si získávejte jak chcete, to je vaše věc. “
„To se mi ulevilo, že se můžu zeptat“, odpovídá p. Koubek.
Starostka doplňuje: „Zdeňku na radu, která byla 2. 5. jsi byl pozvaný emailem 29. 4. , seděli jsme tam
hodně dlouho, materiál byl číslovaný a každý z radních ho dostal až na místě, protože jsme nechtěli,
aby se materiál dostal mimo radnici, aby si o tom lidi povídali někde na náměstí nebo v hospodě,
takže my jsme s tím byli seznámeni zrovna tak jako ty. Materiál jsme probrali celkem podrobně, pro
veřejnost bych spíš chtěla říct, že tohle všechno vyvstalo i proto, že úplně nefungují všechny systémy
mezi hradem a radnicí. Máme stanoveno, že do pátého v měsíci dostane radnice všechny podklady
k výplatě. Ty jsi to poslal desátého, poslal jsi to na městský úřad, který nevyplácí, bez podpisu, bez
razítka, bez ničeho. Prostě kus papíru! Chybí nám doklady k lidem, chybí nám věci, které máme mít
u zaměstnanců založené a co se týče zřizovací listiny, tak se tě tam (pozn. v novém návrhu) v podstatě
ulevuje, protože veškerou agendu okolo zaměstnanců bude vykonávat paní tajemnice. Dělá to pro
radnici, bude to dělat i pro hrad, aby to bylo v pořádku, aby případné kontroly, která na radnici chodí,
neshledávaly takové množství závad, kdy 90 % jmen, které tam figurují jsou z hradu. Takže to byl také
jeden z důvodů, proč jsme k tomu přistoupili a řekli jsme, že ty vztahy musíme narovnat. Radnice
dělá DPH do 25. v měsíci… a aby tam účetní seděla v sobotu a neděli nebo v půl páté ráno, protože
nemůže ty vaše doklady dát dohromady, promiň, to fakt ne. Já si v tomhle případě chci ochránit i ty
lidi, kteří za to nemůžou, takže se pojďme domluvit, že tohle odkládat nebudeme, není k tomu žádný
důvod. Každý měl možnost si zřizovací listinu přečíst“ říká paní starostka.
P. Míková:“ Ještě jsem chtěla připomenout, že budeme muset hrad podle té zřizovací listiny začlenit
do rozpočtu města, je na vás jestli to letos necháme doběhnout, abychom nenarušili chod a schválíme
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hrad jako organizační složku do rozpočtu až od nového roku nebo to navrhneme již v září.“
Kastelán se obrací k paní starostce: „Ty tvoje argumenty už jsem několikrát slyšel, ale myslím, že
nejsou úplně přesné, ale to nechci tady před veřejností rozebírat. Že tam účetní sedí v sobotu nebo
v neděli kvůli hradu nebo z jiného důvodu, je otázka…“
P. Míková: „Myslím si, že ta směrnice k nakládání s finanční hotovostí u vás je nutnost, vzhledem
k tomu, s jakým objemem financí hospodaříte, souhlasím s tím, že pokud se vám tam nelíbí nějaké
limity, ano změňte to, ale na druhou stranu nemusíte tam držet na začátku dne velkou finanční
hotovost, když se tam může platit i kartou. “
Kastelán: „Já se nebráním tomu, ať je směrnicí stanoven nějaký limit, ale já to tady nechci říkat před
veřejností, protože se to také týká naší bezpečnosti, týká se to peněz, ale jsou tam i věci, které nemají
logiku, některá opatření, která by vůbec nic nepřinesla, jen nutnost pořizovat nějaké další vybavení.
Je škoda, že jste to s námi nekonzultovali“, pokračuje p. Svoboda.
J. Voldřich: „Já jsem si tu směrnici četl, a musím říct, že mi připadá dost kostrbatá a těžko
proveditelná v praxi, hodně by zatěžovala ty lidi, kteří tam jsou, jde to podle mě zjednodušit tak, aby
nestrávili hodinu denně ráno a hodinu večer předáváním hotovosti. To by pak znamenalo zase
nějakého člověka navíc.“
P. Míková je přesvědčena, že je to nutné, aby to ale tímto způsobem probíhalo.
Ing. Staňková doplňuje, že struktura směrnice byla navržena a zpracována finančníkem a s ohledem
na to, jak to pojme pojišťovna.
Protinávrh Mgr. Svobody:
Návrh na usnesení
Usnesení č.
Zastupitelstvo města odkládá projednání schválení nové zřizovací listiny OS Hrad Kašperk na příští
jednání ZM v září 2019.
USNESENÍ NEVZNIKLO
PRO: 5 (Jirman, Kalčíková, Ing. Koubek, Mgr. Svoboda, DiS Voldřich)
PROTI: 2 (Bernardová, Ešner)
ZDRŽEL SE: 5 (Bártík, Bc. Geryková, Ing. Mäntl, R. Mäntl, Ing. Naušová)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh NEBYL přijat.
USNESENÍ NEVZNIKLO

Návrh na usnesení
Usnesení č.
Zastupitelstvo města schvaluje (vydává) novou zřizovací listinu organizační složky města Hrad
Kašperk, a to s platností od 1. 7. 2019.
USNESENÍ NEVZNIKLO
PRO: 7(Bártík, Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová)
PROTI: 3 (Jirman, Kalčíková, Mgr. Svoboda)
ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Koubek, DiS Voldřich)
NEPŘÍTOMEN: 3 (Ing. Balounová, Mgr. Havel, Chlada)
Návrh NEBYL přijat.
USNESENÍ NEVZNIKLO
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12. Ostatní
DODATEK: schválení návrhu zadání Územního plánu
Vzhledem k probíhajícím procesům ohledně zpracování ÚP města, je jeho upravené zadání vyvěšeno
od 29. 5. 2019; podléhá schválení ZM - tedy dle zákonných lhůt je nejdříve možné jej schválit 1. 7.
2019.
Protože další plánované zasedání ZM je až v září a tedy by uplynuly 3 marné měsíce, kdy je možné po
schválení ZM v realizaci ÚP pokračovat, navrhuje starostka města (tak jak jste byli informováni v emailu ze dne 28. 5. 2019 ) možnost schválení zadání ÚP na jednání ve čtvrtek 4. 7. 2019 v 17 hodin
(obřadní síň na radnici), kdy jediným bodem programu bude právě schválení nového zadání ÚP.
Paní Bernardová se obrací na přítomné zastupitele: „paní tajemnice vás informovala o tom, že ve
čtvrtek, 4. 7. bude mimořádné zastupitelstvo města. Bude mít pouze jeden bod a to schválení zadání
územního plánu. Územní plán tvoříme od roku 2007, víte jak to dopadlo, skončili jsme s původním
zpracovatelem i u soudu, ale to už je vyřešené a teď máme nového zpracovatele. Protože to děláme
už taková léta, tak pořizovatel územního plánu - město Sušice, konkrétně pan Lunda musel upravit
zadání územního plánu. Zadání 15dní viselo na úředních deskách, teď je 15 dnů na připomínky.
Abychom nemuseli čekat až do září, a neztráceli tak čas, tak jsme připravili tohle zasedání. Účast
jsme si potvrdili, zasedání uděláme v obřadní síni, je to pouze jeden bod. (Pan Bártík má problém si
uvědomit, kde je obřadní síň. )

potvrzená účast
omluva nepřítomnosti

B. Bernardová, A. Balounová, J. Ešner, H. Naušová, Z.
Svoboda, Ing. Mäntl. R. Mäntl, J. Jirman, O. Koubek, J.
Bártík, M. Kalčíková, J. Voldřich
L. Y. Geryková

Dalším bodem do ostatního je pozvání do Grafenau na 5. července. „Chci se zeptat, kdo z vás
pojede. Můžeme objednat autobus. Pro nás je to volný den, pro ně ne. Koná se tam Folkfest –
každoroční záležitost. Koukám, že účast bude veliká, prosím nahlašte mi to, ať se postaráme o
autobus“ žádá starostka města.
Dále tu mám dvě informace pro veřejnost do zpravodaje pokračuje paní starostka:
„Jedna informace se týká toho, že zahajujeme stavbu Kašperské Hory, ulice Besední a křižovatka
Besední x Vimperská, zadavatelem stavby je město Kašperské Hory a Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, protože stavba zasahuje do Vimperské ulice. V rámci výběrového řízení byl vybrán
dodavatel Společnost Kašperské Hory –Besední: SKT + SW. Jsou to stejné firmy, které dělaly náměstí,
takže očekávám, že bude všechno v pořádku. Akce je plánovaná od letošního července do listopadu
2020 s tím, že bude zimní přestávka. Bude se začínat od kapličky ve Vimperské a skončit bychom
měli před hasičárnou. Na jaře se bude pokračovat dál. Při akci se vymění vodovodní a kanalizační
řad, zkontroluje se teplovod, CETIN a my uděláme chodníky a povrchy. Před školou se posouvá asi o
1,5 m ta opěrná zeď na straně, kde chodí děti. S Besední ulice se vybuduje připojovací pruh na hlavní
silnici. Takže stavba to bude poměrně složitá a hlavně se bude týkat hodně lidí. Minulý čtvrtek jsme
měli schůzku s lidmi, kterých se to bude týkat bezprostředně, to jsou ti, kteří tam bydlí. Vysoutěžila
se cena ve výši 44. 949. 901,74 + DPH. Poměr nákladů je cca85% města, 15% SÚS. Bude trochu
problém s parkováním, ale do baráků se všichni dostanou. 4. 7. se předává staveniště a cca 15. 7.
přijedou bagry a začíná se pracovat. “
„Druhá věc: Kromě toho, že silnice z Radešova do Dlouhé Vsi je nadále trvale uzavřena až do 28. 6. ,
nastane 29. 6. trochu jiný režim, a to, že do 15 listopadu nebo podle toho jak napadne sníh, bude
kromě záchranných složek jezdit přes stavbu i autobusová linková doprava. Takže v době, kdy pojede
autobus bude muset stavba uklidit všechny ty jejich vehikly a nechat projet autobusy. Projede tudy i
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Lagron, takže se nebojte, pouť přijede. Mluvím o tom proto, že momentálně probíhá úplná uzavírka
Zdíkovce, takže před Stachama se odklání doprava na Zadov, Masákovu Lhotu a vyjede se u Zdíkova.
Po Zdíkovci se zavřou úplně Stachy a cca od 15. července se komplet zavře Vacov. Až budou tyhle
stavby hotové, tak cca 30. září se zavře Zdíkov. Dozvěděli jsme se to tak, že firma Znakon po nás
chtěla vyjádření, jestli veškerá doprava nad 6tun může jezdit přes naše náměstí dále na Rejštejn,
Svojše, Zhůří, Horská Kvilda Vimperk. Na radě jsme řekli že ne, že náměstí si prostě nenecháme
zničit. Včera ráno za mnou byl náčelník místního oddělení policie ČR Vaněk, který byl přizván na
jednání do Stach právě z důvodu objížděk. Policie s tím také nesouhlasí, hledí na to zase z pohledu
bezpečnosti, protože přes prázdniny tu bude zase poměrně velká frekvence lidí. “
No a poslední jobovka, pokud potřebujete jet někam autobusem sledujte internet, jestli vám ten
autobus vůbec pojede. Protože když jsem se v květnu dotazovala na úřadě v Sušici, jak bude jezdit
autobus Kašperské Hory - Stachy, tak ani nevěděli, že se Stachy zavírají, včera na Stachách zase
nevěděli, že pokračuje plná uzavírka u řeky, takže je to skvělé, když se dva kraje vedle sebe neumí o
ničem domluvit. Nakonec mi ČSAD Plzeň sdělila, že pokud ve Stachách nebude nějaká náhradní
točna, kde se autobus otočí, tak jezdit nebudou. Dále tu mám informaci, že zastávka Kašperské Hory,
Kašperské Hory Cikánka, Kašperské Hory Chlum je zrušena. Prostě jezdit se nebude, stejně není
kudy.“
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13. Diskuse, závěr
O slovo se hlásí Ing. Naušová:
„Chtěla bych udělat sondu mezi zastupiteli - dostali jsme nabídku od Bavorského národního parku, že
by pro nás uspořádali návštěvu jejich parku, byli by tam zástupci obcí, že bychom si s nimi mihli
popovídat o problematice park versus obce. Uskutečnilo by se to nejspíš někdy v září. Tak si to nějak
promysleta a já se vás pak po emailu zeptám, kdo by měl zájem. Popřípadě by to mohlo být i
s rodinnými příslušníky. “
„Druhá věc je, že jste asi zaregistrovali, že byl schválen nový návrh zonace v NP Šumava a vy kteří jste
se o to zajímali, jste byli u toho, když jsme to projednávali s Mgr. Hubeným. Asi víte, jak jsme se
k tomu postavili, současný návrh zonace tak jak byl schválen je pro majetky města výhodný nebo
výhodnější, než byl ten původní, samozřejmě v rámci celé Šumavy je situace jiná, protože došlo
k poměrně velkému rozšíření těch zón přírodě blízkých, ale pro město je to zatím takto dobře. “
P. Ešner se ptá, která dobrá firma dostala zpracování nového územního plánu. Odpovídá pí.
Bernardová, že novým zpracovatelem ÚP plánu je ing. Arch. Petr Tauš, který už v minulosti tady
územní plán dělal.
„Také jsem se dočetl, že je hotová rekonstrukce veřejného osvětlení, v Karlově ulici se měnily
výložníky a pořád to tam není doasfaltované, to bude město dělat za svoje peníze?“ pokračuje p.
Ešner.
Odpovídá starostka. „Ano, podali jsme žádost o další etapu, peníze jsme nedostali“ říká paní
starostka P. Ešner to pochopil, tak, že dodavatel nesplnil co měl. „Ne to ne, asfaltování nebylo
součástí dotace, součástí byly jen ty sloupy“ odpovídá starostka.
J. Bártík doplňuje, že sloupy byly vlastně jen přemístěny. „Nechali jsme je přemístit tak, aby
nepřekážely. Takže ještě tam bylo nějaké přepojování navíc a musím podotknout to, že ta firma to
dělala, aniž by si řekla nějaké peníze navíc“, doplňuje pan Bártík.
J. Bártík ještě chce vědět, jestli zastupitelstvo také v minulosti přemýšlelo o podpoře místních
mladých obyvatel, co se týče bydlení - pozemků na stavbu rodinných domků, že by se neschvaloval
prodej jen těm, kteří podali ekonomicky výhodnou nabídku, ale aby bylo přihlédnuto k tomu, že to
jsou místní lidi, kteří tady mají rodinu a které tu chceme udržet.
Starostka: v minulosti jsem měla v šuplíku asi 20 žádostí o koupi pozemku, když jsme v minulosti
začali připravovat pozemky k pranýři, kde vzniklo 6 parcel, tak jsem všechny ty lidi, kteří si tu podali
žádost oslovila. Nikdo to nechtěl. Nabízeli jsme to od roku 2012, několikrát, opakovaně. Když jsme
ty parcely prodali, tak začali chodit místní. Jako poslední přišel Lukáš Uxa, tak jsme tam vyškrábli
ještě jednu parcelu, kde ale stojí sloup vysokého napětí, vytvářeli jsme tam ještě přístup, aby se
dostaly statky na pozemky. Opakuji, několik let ty parcely nikdo nechtěl. Najednou všichni chtějí
parcely. Co jsme dnes schválili prodej té nepřístupné parcely, nikdo ze žadatelů nebyl místní“
okomentovala dotaz paní starostka.
„Každý na to nemá jako Pražáci, co si budeme povídat,“ říká paní Markovičová.
„Já se bavím o nějaké finanční hodnotě parcel pro ty místní,“ dodává J. Bártík.
Starostka: „Samozřejmě, v době, kdy se již běžně prodávaly parcely za 900Kč/m2 jsme my prodávali
za 500,-Kč bez sítí, 700,-Kč se sítěmi. A bohužel, stát chce teď DPH, tak proto se to zdražilo. “
„Omlouvám se že zdržuji, ale možná mi pan Bártík trochu nahrál, já nejsme sice žádný odborník ale
chci se zeptat, zda bude územní plán řešit výstavbu pro bydlení, která tu ještě bude; nám už to
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nepomůže, ale když jsme stavěli v ulici Na prádle, tak existovaly jakési „Zásady výstavby Na Prádle“
a když jsme tam my kupovali pozemek, tak bylo řečeno stavebním úřadem, že to budou jen rodinné
domy, žádné podnikání, střecha bude taková a taková, všichni stavebníci to tam dodrželi, ale potom
přišlo pár developerů, kteří toto nedodržují. Nás už se to teď osobně netýká, ale my tady bydlíme
natrvalo, máme s tím problém, protože tam bude pod okny parkoviště. Jen se chci zeptat, jak to
bude dál, jestli tohle zohledňuje územní plán“ ptá se paní Vrbová.
Starostka: „Územní plán řeší, co na které parcele konkrétně se může stavět, na místě kde mají
ostaveno právě Vrbovi, měly stát dvojdomky, teď jsou tam jednotlivé domky, jsou to poměrně velké
domky, a lidi si koukají z kuchyně do kuchyně. Firma Rosi tehdy přišla a začala pozemky prodávat
podle nějakého plánku. Že se z toho zvrhlo to, co tam dnes je, no, co k tomu dodat. “
M. Vrbová: „Stavební úřad nám řekl, že kdyby se tehdy „zásady výstavby Na Prádle“ se nechaly
schválit radou města, tak to bude platné, ale takhle to nejsou žádné oficiální regulativy. “
J. Eger: „Tyto zásady vznikly tak, že stavební úřad zpracoval požadavky Správy NP, památkové péče a
Ing. Fraňka, který danou lokalitu zpracovával, a pokud to ti stavebníci dodrží, tak u všech těchto
zúčastněných orgánů bude mít stavba hladký a rychlý průběh. Ale nebylo to nic závazného, bylo to
doporučující. Závazný byl pouze regulační plán, jak ta lokalita bude vypadat, jednotlivé vzdálenosti.
Může to dokonce nahradit územní rozhodnutí. “
„Já se na to už ptám jen tak pro budoucnost, aby město myslelo na ty další rodiny, které tu budou
chtít stavět. Aby tady nevznikaly primárně jenom penziony“, dodává M. Vrbová.
Starostka: V minulosti jsem tu měla na návštěvě skupinu novinářů, kteří nemohli pochopit, že
v Kašperských Horách vyrostla nová ulice, že tady přibyla spousta baráků, že je tady hodně
opravených bytů a že tu ubývají obyvatelé. Je to jednoduché, tady si postaví dům, trvale bydlí
v Praze nebo někde a sem jezdí jen na víkend. Případně z toho mají penzion. “
J. Voldřich: „Tohle je celkem závažný problém, mě to osobně vůbec netěší, je to rozdíl s těmi ulicemi
také novými, ale už třeba 20, 30, 40 let zpátky, - Nová ulice, Zahradní ulice - ty domy si stavěli lidé,
kteří sem přišli nebo tu již bydleli a postavili si je na parcelách, které získali tenkrát velmi výhodně,
zůstali tady žít, měli tu děti. Možná pan Bártík chtěl říct, jestli by se nenašel nějaký mechanismus,
který by zajistil, abychom tohle dokázali i v současnosti. Já si myslím, že v územním plánu je na
výstavbu rodinných domů ploch až moc, ale jde o to, abychom je byli schopni nabídnout těm mladým
místním lidem za slušnější cenu, a třeba ne pozemek na rodinný dům, ale i byty, aby tady opravdu
někdo zůstával. Dnešní mladí tady opravdu těžko shání bydlení. V městských bytech většinou
zůstávají lidé celý život, potom jdou do DPS, která se nám také plní, i lidmi kteří nejsou místní. Nový
územní plán by měl toto řešit, nebo se může stát, že takových satelitů jako je ulice Sodomkova a Na
Prádle tady bude třeba pět. Když vidíte, jaký má přínos pro Kašperky ta nová ulice, bydlí tam dvě
rodiny, zbytek jsou penziony a ubytování“, podotýká J. Voldřich.
J. Bártík doplňuje, že touhle cestou bychom se měli dát, protože ti mladí tady opravdu nezůstávají.
Starostka dodává: „Pane Bártíku, my jsme vyrostli vedle sebe, takže víte, jak tady ty ulice kdysi
vznikaly. Zahradní ulice – většina lidí dělala u Státních lesů, dostali půjčku se závazkem, že budou u
firmy 10 let; zavažte dneska někoho, aby byl u firmy deset let! Tenkrát to byly přece jen jiné
podmínky. Co s tím chcete udělat?“
Paní Markovičová se ptá: „Kolik je nyní zaměstnanců u technických služeb města, myslím dělníků?“
„Deset“, odpovídá M. Hanzíková.
„Byla jsem včera za panem Koubkem, protože nejsem spokojená, jak je teď posečeno. Protože to je
takovej bordel, že budete muset asi všichni, co děláte na radnici, vzít kosy a posekat to kosama. Já
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tam udržuju to psí víno a nemohla jsem, jaká tam je tráva! Viděla jsem, že jste začali sekat odzadu,
tam jak jsou štěpky. Proč tam? Tady centrum je třeba nejvíce udržovat. Taky nevím, Jirka Bártík i
Radek Vrhel věčně jezdili za lidmi, kontrolovali je; tady u té štěpky sekali pomalu týden a jak to
vypadá na hřbitově, o tom ani nemluvím, ti mrtví si to nezaslouží“, zlobí se paní Markovičová.
Ing. Koubek: „Děkuji za váš příspěvek, můžu vám říct, že tuhle část sečeme již podruhé, není to ale
jednoduché, když z posledních třiceti dnů patnáct prší; nevím, jak jste byli zvyklí za minulého režimu,
ale město dešti neporučí. Vyženu tedy lidi do deště – táhněte na déšť, paní Markovičová chce mít
posekáno! Bavili jsme se o tom mezi čtyřma očima, a vy ještě běžíte to sem říct. Děláme všechno
proto, abychom to zpoždění dohnali, to není fér jednání!“ rozčilil se Ing. Koubek a pokračuje: „Jestli
si myslíte, že sedím v kanceláři, kouřím cigáro a nic nedělám tak to vám teda děkuju!“ Dále Ing.
Koubek vyjmenovává plánovanou činnost na příštích několik dní dopředu.
Diskuse okolo technických služeb ‚nabírá obrátky‘, proto starostka napomíná diskutující, aby se
nerozčilovali.
Pro odlehčení situace vstupuje do diskuse Ing. Mäntl s informací, že podle posledních výzkumů
vědců je lepší trávu nesekat, zvyšuje se tím biodiverzita, lépe se vsakuje voda, atd., takže Ing. Koubek
postupuje vlastně dobře. Na závěr se do diskuse přihlásil M. Štěpánek s dotazem ohledně stavby
Besední, zda se bude něco dělat také s veřejným osvětlením. Starostka odpovídá, že ano, že sítě se
budou kompletně měnit, jen teplovod se jen zkontroluje.
14. Závěr
Protože byly vyčerpány všechny body a zodpovězeny všechny dotazy, starostka města poděkovala
přítomným za účast a ukončila jednání.
Jednání ZM bylo ukončeno ve 20. 22 hodin
Zapsala: Helena Marková
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