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ájemocení 
 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 23 v roce 2022  

které se konalo 02.11.2022 v kanceláři starosty města. 
 

Přítomni:        

starosta města: Jan Voldřich, DiS. 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Bohuslava Bernardová, Pavel Marek, Ing. Ondřej Koubek 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. P. Šimáčková, Ing. P. Smětal, P. Málek 

omluveni:--- 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Majetková agenda – Rezidence Bílá Růže – žádost o souhlas se zásahem do pozemků města; 

5. Finanční agenda  

a) rozpočtové opatření č. 18/2022; 
b) plán inventur za rok 2022; 
c) Smlouva o provedení auditu a přezkoumání hospodaření města na rok 2023; 

6. Pozemková agenda 

a) pronájem nemovitostí (případně jejich částí) v k. ú. Lídlovy Dvory; 

b) žádost o souhlas s realizací stavby ČEZ Distribuce a. s. v rámci akce „Kašperské Hory, KT, 
Česká – NN“; 

7. Ostatní 
a) výsledky hospodaření společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za III. čtvrtletí 2022; 

b) výpůjčka prostor Dětskému domovu v Kašperských Horách; 
c) žádost o slevu na nájemném z důvodu nemožnosti užívat městský byt (rekonstrukce); 
d) žádost u souhlas s umístěním sídla podnikání; 
e) jmenování komise pro VŘ referent/ka stavebního úřadu MěÚ Kašperské Hory; 
f) komise rady města, jednací řády; 

g) plán jednání rady a zastupitelstva města v roce 2023; 

h) delegování zástupce města do Rady Národního parku Šumava; 
8. Závěr.  

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 02.11.2022; 

 usnesením č. 4 - rozpočtové opatření č. 18/2022, jímž dochází k přesunům na výdajové stránce 

rozpočtu z důvodu vyplacení odchodného veřejných funkcionářů (ukončení výkonu funkce) 
a zaměstnance. Celková výše kapitoly výdajů rozpočtu se nemění; 

 usnesením č. 5 - Plán inventur za rok 2022 a složení inventarizačních komisí podle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Kašperské Hory Ing. Jaroslavou Královou, DiS.; 

 usnesením č. 6 - Smlouvu o provedení auditu a o vykonání přezkoumání hospodaření obce pro 
rok 2023 společností CCS Audit, s.r.o., mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností 
CCS Audit, s. r. o., IČ: 26754746, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 7 - záměr pronájmu pozemku st.p.č. 3/1 o výměře 309 m2 a části st.p.č. 5/1 
o výměře 205 m2, oba v k.ú. Lídlovy Dvory.  Podmínky pronájmu: minimální výše nájemného: 5,00 
Kč/m2/rok, pronájem na dobu neurčitou od 01.01.2023,  pro rekreační a zahrádkářské účely, 
nájemné bude zvyšováno o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %;   



 

 

2 

 usnesením č. 10 - výpůjčku prostor místního kina pro pořádání vánoční besídky Dětského 

domova v Kašperských Horách dne 14. prosince 2022 v odpoledních a večerních hodinách;  
 usnesením č. 11 - slevu na nájemném ve výši 100 % nájemného za dobu od 1. listopadu 2022 

Kašperské Hory, z důvodu nemožnosti užívat byt po dobu rekonstrukce 
prováděné vlastníkem nemovitosti. Sleva na nájemném bude poskytnuta do doby dokončení 
rekonstrukce a fyzického nastěhování nájemníka a zahájení užívání bytu v plném rozsahu dle 
nájemní smlouvy;  

 usnesením č. 13 - výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka 
stavebního úřadu MěÚ Kašperské Hory v tomto složení: předseda: Jan Voldřich, DiS., členové: Bc. 
Jan Eger, Bc. František Vavřička (MěÚ Sušice); 

 usnesením č. 15 - jednací řád komisí rady města, který nabývá platnosti a účinnosti dnem 
schválení, tj. 02.11.2022;  

 usnesením č. 16 - aktualizovaný Jednací řád rady města doplněný o Jednací řád komisí rady 
města, který nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení, tj. 02.11.2022; 

 usnesením č. 17 - plán termínů jednání Rady města Kašperské Hory a Zastupitelstva města 
Kašperské Hory na rok 2023 dle předloženého návrhu; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 3 - se zásahem do pozemků p.č. 2150/16 a 2150/17 - oba v k.ú. Kašperské Hory, 

které jsou ve vlastnictví města Kašperské Hory. Účelem zásahu je výkop pro přípojky inženýrských 
sítí ke stavbě „Rezidence Bílá Růže Kašperské Hory“, s podmínkou uvedení pozemků do 
původního stavu;  

 usnesením č. 9 - přehled o výsledcích hospodaření společnosti EVK Kašperské Hory, s. r. o.  za III. 

čtvrtletí roku 2022, předložené jednatelem společnosti Ing. Markem J. Vrbou;  
 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 8 - se stavbou „Kašperské Hory, KT, Česká – NN“, kterou  budou dotčeny pozemky 

ve vlastnictví města, a to p.p.č. 180/18 a 180/19 - obě v k.ú. Kašperské Hory, s podmínkou 
uvedení pozemků do původního stavu;  

 usnesením č. 12 - s umístěním sídla zapsaného spolku Kušwarta-střelci od Sama, z. s., skupiny 

historického šermu na adresu Smetanova 165, Kašperské Hory; 

 

Rada města zřídila: 
 usnesením č. 14 - jako své iniciativní a poradní orgány komise, a jmenuje jejich předsedy a členy: 
 Kulturní komise: Mgr. Zdeněk Svoboda (předseda), členové: PhDr. Vladimír Horpeniak, Bc. 

Martina Hamáková, Mgr. Václav Kůs; Majetková komise: Ing. Hana Naušová (předsedkyně), 
členové: Ing. Petra Heberleinová, Ing. Milan Bechyně, Václav Vintr, Ing. Pavlína Šimáčková;  

 Bytová komise: Jana Švajková (předsedkyně), členové: Lucie Valentová, Bc. Veronika Dražková, 
DiS. 

 

Rada města delegovala: 
 usnesením č. 18 - jako zástupce města Kašperské Hory v Radě Národního parku Šumava starostu 

města Jana Voldřicha, DiS. 
 

 

 

Jan Voldřich, DiS., starosta      Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta 

Ověřeno dne 07.11.2022 


