Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 13 v roce 2021 dne 15. 6. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Roman Bečvář, Ing. Petra Heberleinová
Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl
Zahájení jednání: 14.00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy požární
zbrojnice v Kašperských Horách;
5. Majetková agenda
a) kontrola placení parkovného na náměstí – možnosti města;
b) návrh smlouvy na realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120076873 s názvem „K. Hory, KT, Vimperská,
pč.954/1 – NN“;
c) žádost o souhlas s instalací elektropřípojky na pronajatý pozemek ve vlastnictví města;
d) žádost o zábor části chodníku v Dlouhé ulici v Kašperských Horách – oprava střechy domu;
e) rekonstrukce přípojky kanalizace na p.p.č. 135/1 a 2147, vše v k.ú. Kašperské Hory;
f) návrh na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Šumavská v Kašperských Horách;
g) žádost o souhlas se záměrem stavby nového odběrného místa pro ČEZ Distribuce, a. s. - přípojky
kabelů a technologického zařízení) v rámci akce „K. Hory, KT, Zahrádkářů, p.č. 1353/4 – kNN“;
h) žádost o souhlas s novostavbou rekreačního objektu v k. ú. Opolenec;
i) ošetření krovu radnice a výsledky kontroly krovu ZŠ a kina;
6. MěKIS – návrh na umístění Z-Boxu v Kašperských Horách;
7. Finanční agenda – Závěrečný účet města Kašperské Hory za rok 2020, včetně zprávy nezávislého auditora;
8. Statek Kašperské Hory s. r. o.
a) pořízení investice – nákup nového osobního vozidla;
b) pořízení investice - nákup kolového traktoru;
c) hospodářský výsledek Statku Kašperské Hory s.r.o. za rok 2020;
9. Ostatní
a) žádost o prodloužení podnájmu- byt v Kašperských Horách;
b) informace o poskytnutí dotace na realizaci víceúčelového hřiště v Kašperských Horách;
c) návrh smlouvy na zajištění administrace projektu „Víceúčelové hřiště u školy“;
d) Hrad Kašperk – pronájem venkovních prostor, smlouva o uvedení pořadu;
10. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 15. 6. 2021;
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení a prodloužení termínu plnění usnesení č. 24 ze dne
17. 3. 2021 do konce července 2021;
 usnesením č. 3 - výběr dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce: „Kašperské Hory – Rekonstrukce
požární zbrojnice“ firmu PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ 47239743 za
cenu 5.252.525,- Kč bez DPH a v případě splnění podmínek účasti pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem;
 usnesením č. 19 - hospodářský výsledek společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. za rok 2020 a současně
převedení zisku ve výši 1.600.495,03 Kč na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let;
 usnesením č. 22 - Nájemní smlouvu č. 1/2021 na pronájem prostor na akci dne 3. 7. 2021 a Smlouvu
o uvedení pořadu Kladivo na pýchu, rocková opera dne 19. 6. 2021 (obě akce v prostorách hradu
Kašperk) a pověřuje starostku města podpisem smluv;
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Rada města souhlasila:
 usnesením č. 6 - s instalací přípojky pro odběr elektrické energie na pronajatých pozemcích p. p. č.
942/4 (část) a 935/7 (část) - oba v k. ú. Kašperské Hory ve vlastnictví města, na základě žádosti nájemce;
 usnesením č. 7 - se záborem části komunikace 2150/6 v k. ú. Kašperské Hory ve vlastnictví města
Kašperské Hory z důvodu plánované výměny střešní krytiny domu čp. 105 v Dlouhé ulici, od 15. 6. 2021 na
dobu provádění stavebních prací (výměna střešní krytiny), s tím, že po dokončení prací bude lešení
neprodleně odstraněno a chodník uveden do původního stavu;
 usnesením č. 8 - jako vlastník pozemku, s umístěním a s realizací navrženého stavebního záměru
rekonstrukce kanalizační přípojky na p.p.č. 2147 v k.ú. Kašperské Hory - ostatní plocha, ostatní
komunikace, dle předložené žádosti vlastníka st.p.č. 184 v k.ú. Kašperské Hory, jejíž součástí je dům
č.p. 186;
 usnesením č. 9 - jako vlastník sousedního pozemku, s realizací navrženého stavebního záměru
rekonstrukce bytového domu čp. 186, dle předložené dokumentace žadatele Dřevostavby Stachy, s. r. o.;
 usnesením č. 11 - s umístěním a s realizací plánované stavby nové přípojky kNN včetně souvisejícího
technologického zařízení „K. Hory, KT, Zahrádkářů, p.č. 1353/4 - kNN“, podle předložené situace,
zpracované firmou Senergos, a.s., IČ 26915413, 04/2021, s podmínkou uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí na VB, zajištění trvalé průjezdnosti v průběhu stavby a uvedení komunikace do původního stavu
po dokončení stavby;
 usnesením č. 12 - jako vlastník sousedního pozemku, s umístěním a s realizací navrženého stavebního
záměru, kterým je novostavba rekreačního objektu na p.p.č. 9/1 v k.ú. Opolenec, dle předložené
dokumentace;
 usnesením č. 13 - s provedením zateplení části stropní konstrukce radnice foukanou protipožární vatou ve
výši do 200 tis. Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky firmy Chytré střechy s. r. o., Dobronín,
IČ: 05093571;
 usnesením č. 14 - s umístěním Z-boxu (samoobslužný box pro vyzvedávání zásilek) v ul. Dlouhá
v Kašperských Horách;
 usnesením č. 17 - s pořízením nového vozidla Dacia Duster do majetku společnosti Statek Kašperské
Hory s. r. o., dle nabídky společnosti AUTO Nejdl s. r. o. Klatovy;
 usnesením č. 18 - s pořízením investice – nákupu kolového traktoru pro provoz společnosti Statek
Kašperské Hory s. r. o., za cenu do 3 mil. Kč bez DPH a financování nákupu úvěrem, dle předloženého
návrhu jednatelky společnosti;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 10 - jako vlastník pozemku, se stavebními úpravami na p. p. č. 2147 v k. ú. Kašperské Hory,
pro parkovací stání u domu čp. 186 v ul. Zlatá Stezka v Kašperských Horách, dle předložené projektové
dokumentace žadatele Dřevostavby Stachy, s. r. o.;
Rada města odložila:
 usnesením č. 5 - projednání uzavření Smlouvy na realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120076873 s názvem
„K. Hory, KT, Vimperská, p. č. 954/1 – NN“, na p.p.č. 954/1 v k.ú. Kašperské Hory;
 usnesením č. 20 - projednání žádosti o prodloužení doby podnájmu bytu č. 7 v ul. Besední v Kašperských
Horách na dobu jednoho roku od 1. 7. 2021;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 4 - informace o možnostech zajištění kontroly placení parkovného v prostoru náměstí
v Kašperských Horách, který zahrnuje realizaci nápravy zjištěných nedostatků – nezaplacení parkovného;
 usnesením č. 15 - návrh Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování mezi městem
Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností Zásilkovna s. r. o. Praha, IČ: 28408306, v níž jsou stanoveny
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podmínky umístění a provozování samoobslužného boxu. Návrh smlouvy bude řešen na některém
z dalších jednání rady města;
 usnesením č. 21 - návrh smlouvy na zajištění administrace projektu „Víceúčelové hřiště u školy“ mezi
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice, IČ: 260 64 928.
Smlouva bude po připomínkování radou města odeslána právnímu zástupci města a poté smluvnímu
partnerovi k odsouhlasení tak, aby mohla být schvalována na některém z následujících jednání rady
města;
Rada města doporučila::
 usnesením č. 16 - zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města Kašperské Hory za rok 2020,
včetně Zprávy nezávislého auditora, a to bez výhrad.
Konec jednání: v 17,45 hod.
V Kašperských Horách 15. 6. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Mgr. Jaroslav Havel, člen RM
v. r.

Ověřeno dne: 22. 6. 2021
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