Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory,
které se konalo 12. prosince od 17. 00 hodin v Horském klubu
Jednání ZM bylo zahájeno v 17 hodin.
Přítomni:
Bohuslava Bernardová, Jindřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková Mgr. Jaroslav Havel, Jaroslav Chlada, Michaela
Kalčíková, Ing. Ondřej Koubek, Ing. Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Mgr. Zdeněk Svoboda, Voldřich Jan, DiS., Ing. Hana
Naušová, Radek Vrhel
Omluveni: Ing. Milan Bechyně, Jiří Jirman
Dále omluveni: Ing. Andrea Staňková
Dále přítomni: Petra Míková, BBUs., Ing. Roman Bečvář, Ing. Pavlína Šimáčková, Helena Marková a ostatní dle
prezenční listiny
zapisovatel: Helena Marková a Bc. Marie Kaisrová
pořízení audiozáznamu: ANO
Program:
1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Schválení programu jednání
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Kontrola usnesení
6. Volba člena rady města
7. Volba člena kontrolního výboru
8. Pozemková agenda – prodej a koupě pozemků, věcná břemena
9. Rozpočtové opatření
10. Rozpočet města – rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, odpis pohledávky
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
12. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
13. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
14. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. na rok 2020
16. Smlouva o budoucích smlouvách na akci „Zástavba území Kašperské Hory, lokalita Nová ul.
17. Dodatek č. 1. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Šumava-západ
18. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění sociálních služeb mezi městem Kašperské Hory a Oblastní
Charitou Sušice
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední-Vimperská“
20. Změna zakladatelské listiny společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
21. Ostatní
22. Diskuse, závěr
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1. Zahájení
Zahájení 7. jednání zastupitelstva města provedla starostka města Bohuslava Bernardová. Konstatovala, že je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
Ke dni 30. 11. 2019 byla starostce města doručena rezignace zastupitele města na mandát zastupitele, a to Ing. Aleny
Balounové.
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 nezávislých kandidátů Nové Kašperské Hory RADEK
VRHEL. Ten po telefonickém dotazu potvrdil mandát a výkon funkce člena ZM.
Osvědčení o vzniku mandátu mu bylo potvrzeno den následující po dni rezignace paní Ing. Aleny Balounové, tedy 1.
12. 2019, a o tomto byl informován s tím, že osvědčení obdrží na prvním nejbližším jednání ZM, po složení slibu do
rukou starostky města.
Ke splnění všech náležitostí k výkonu funkce zastupitele, tedy 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“.
Žádám proto tedy Radka VRHELA, 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
města a 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

podpis

datum
V
Kašperských
Horách dne
12. 12. 2019

Radek Vrhel

3. Schválení programu jednání zastupitelstva
Pro jednání ZM 12. 12. byl navržen program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Slib nového člena zastupitelstva
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Volba člena rady města
Volba člena kontrolního výboru
Pozemková agenda – prodej a koupě pozemků, věcná břemena
Rozpočtové opatření
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rozpočet města – rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, odpis pohledávky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. na rok 2020
Smlouva o budoucích smlouvách na akci „Zástavba území Kašperské Hory, lokalita Nová ul. “
Dodatek č. 1. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Šumavazápad
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění sociálních služeb mezi městem K. Hory a Oblastní Charitou
Sušice
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední-Vimperská“
Změna zakladatelské listiny společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
Ostatní
Diskuse, závěr

Návrh usnesení
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dne 12. 12. 2019 v navrženém znění.
1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Schválení programu jednání
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Kontrola usnesení
6. Volba člena rady města
7. Volba člena kontrolního výboru
8. Pozemková agenda – prodej a koupě pozemků, věcná břemena
9. Rozpočtové opatření
10. Rozpočet města – rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, odpis pohledávky
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
12. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
13. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
14. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. na rok 2020
16. Smlouva o budoucích smlouvách na akci „Zástavba území Kašperské Hory, lokalita Nová ul. “
17. Dodatek č. 1. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Šumavazápad
18. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění sociálních služeb mezi městem K. Hory a Oblastní Charitou
Sušice
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední-Vimperská“
20. Změna zakladatelské listiny společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
21. Ostatní
22. Diskuse, závěr
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel R.)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, J. Jirman)
Návrh BYL přijat.
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4. Volba ověřovatelů zápisu
Zápis z jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 12. 9. 2019 byl ověřen dne 30. 9. 2019
ověřovateli Bc. Lenou Yvonou Gerykovou a Michaelou Kalčíkovou, a to bez připomínek.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli navrženi zastupitelé: Jan Voldřich, Dis., Radek Mäntl
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2019
zastupitele Jana Voldřicha, DiS. a Radka Mäntla.
PRO: 11 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Ing. Naušová,
Mgr. Svoboda, Vrhel R.)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Mäntl R., Voldřich)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Milan Bechyně, Jiří Jirman)
Návrh BYL přijat.

5. Kontrola usnesení
Na posledním jednání zastupitelstva města 12. 9. 2019 bylo přijato ukládací usnesení:
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo města Kašperské Hory ukládá radě města, aby zajistila začlenění a fungování TS Power
v rámci organizační struktury města Kašperské Hory do 30. 11. 2019, pokud do té doby nedojde k začlenění TS Power
do TJ Kašperské Hory z. s.
Rada města informuje zastupitele, že valná hromada TJ Kašperské Hory, z. s. odsouhlasila začlenění TS Power do své
organizace s tím, že TS Power bude samostatným oddílem. Z jednání valné hromady TJ Kašperské Hory, z. s. dne 15.
11. 2019:
Usnesení mimořádné valné hromady TJ Kašperské Hory konané dne 15. 11. 2019
1. Valná hromada (dále jen VH ) schvaluje program VH
2. VH pověřuje ing. Fialu převzetím funkce sdružené komise ( volební, mandátové a návrhové)
3. VH konstatuje, že je usnášeníschopná, z 20 pozvaných zástupců oddílů je přítomno
20 zástupců oddílů.
4. VH schvaluje rozšíření TJ o nový oddíl - taneční (POWER) s podmínkou, že taneční oddíl nebude požadovat
žádné finanční prostředky od TJ Kašperské Hory z. s. Veškeré financování bude formou sponzoringu.
Předseda nového oddílu neprodleně zajistí aktualizaci členské základny a ručí za správné vedení veškeré agendy.
Rada města tímto konstatuje, že ukládací usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva města tak nepodléhá plnění ze
strany rady města.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole ukládacích usnesení.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
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6. Volba člena rady města
Vzhledem k ukončení výkonu funkce zastupitele ze strany Ing. Aleny Balounové, která byla současně na ustavujícím
zasedání ZM zvolena členkou rady města, je toto místo v radě uprázdněné. Zastupitelstvo města by mělo zvolit
třetího neuvolněného člena rady za Ing. Alenu Balounovou.
Podle § 100 odst. 1 zákona o obcích: Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc
zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti
starostovi.
Zákonem o obcích stanovená minimální hranice pro počet členů rady obce je 5.
Podle § 100 odst. 1 zákona o obcích: Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc
zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti
starostovi.
Poklesne-li počet členů rady obce pod tuto hranici a není-li na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (tedy
nejbližším od poklesu počtu členů rady pod 5) rada obce na počet minimálně 5 členů doplněna, vykonává od tohoto
okamžiku (tedy následujícího zasedání zastupitelstva obce) pravomoc rady obce zastupitelstvo obce, které však v
souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona o obcích může výkon těchto pravomocí zcela či zčásti svěřit starostovi
obce, s výjimkou pravomocí uvedených v § 102 odst. 3) věta druhá zákona o obcích.
Volba bude probíhat veřejným hlasováním. Předsedající vyzývá jednotlivé strany (lídry) k nominaci kandidátů. Bude
hlasováno pro každého z nich jednotlivě. Kandidáti musí projevit souhlas s nominací.
Nezávislí - SNK
nominace: žádný kandidát
__________________________________________________________________________________________
SNK Pohoda
nominace: za dané situace nenavrhujeme žádného kandidáta
__________________________________________________________________________________________
SNK Nové Kašperské Hory
nominace: navrhuje Radka Vrhela
__________________________________________________________________________________________
KAŠPERKY PRO ŽIVOT
nominace: za dané situace nenavrhujeme žádného kandidáta
__________________________________________________________________________________________
Starostka Bohuslava Bernardová konstatuje, že je navržen jen jeden kandidát a ptá se, zda Radek Vrhel souhlasí
s nominací. „Ano souhlasím“, odpovídá Radek Vrhel.
Návrh usnesení
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města Kašperské Hory zvolilo členem rady města od 13. 12. 2019 pana Radka Vrhela.
PRO: 8 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 5 (Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Mgr. Svoboda, DiS Voldřich)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
Starostka města konstatuje, že:
Rada města Kašperské Hory bude od 13. 12. 2019 pracovat ve složení: Bohuslava Bernardová, Ing. Miroslav Mäntl,
Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel a Radek Vrhel.
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7. Volba člena kontrolního výboru
„Poté, co jste dostali podklady do zastupitelstva přibyl bod volba člena kontrolního výboru. Kontrolní výbor dosud
pracoval ve složení p. Jaroslav Chlada, paní Martina Vrbová a pan Jaroslav Nový“, informuje starostka města.
„Pan Jaroslav Nový, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 9. 12. 2019 požádal
o ukončení všech funkcí ve městě, včetně členství v kontrolním výboru, ke dni 31. 12. 2019. Jedná se o člena
Redakční rady Kašperskohorského zpravodaje, člena kontrolního výboru a člena přestupkové komise. ZM náleží řešit
člena kontrolního výboru. O komisích rozhoduje RM.“
Volba bude probíhat veřejným hlasováním. Předsedající vyzývá jednotlivé strany (lídry) k nominaci kandidátů. Bude
hlasováno pro každého z nich jednotlivě. Kandidáti musí projevit souhlas s nominací.
Ing. Mäntl: „ Za nás navrhuji pana Ivo Trzaskalika, protože tu zatím není přítomen, mám jeho písemný souhlas, že
souhlasí s nominací. “
J. Chlada se ptá, kdo to je, že to jméno mu vůbec nic neříká. Ing. Mäntl vysvětluje, o koho se jedná , pan Ivo Trzaskalik
kandidoval ve volbách za SNK Nové Kašperské Hory.
Nezávislí – SNK
nominace: Ivo Trzaskalik
___________________________________________________________________________________________
SNK Pohoda
nominace: žádný kandidát
___________________________________________________________________________________________
SNK Nové Kašperské Hory
nominace: žádný kandidát
____________________________________________________________________________________________
KAŠPERKY PRO ŽIVOT
nominace: žádný kandidát
____________________________________________________________________________________________
Mgr. Svoboda: „My ani nikoho mít nemůžeme, protože jsem nevěděl, že ten bod se tu bude projednávat, stačilo
zavolat, nebo poslat email. “
„Ano Zdeňku, máš pravdu, já jsem to připravovala dnes odpoledne“ odpovídá starostka. „Omlouvám se. “
„Jde to odložit, aby si mohli sehnat kandidáta, “ ptá se J. Chlada.
„A je to potřeba?“ ptá se Ing. Naušová, „snažili jsme se, aby tam byl někdo neutrální, to je paní Vrbová, pak jsi tam
ty, a od nás chceme nominovat pana Iva Trzaskalika, tak je to složení stejné, jako bylo. “ pokračuje Ing. Naušová. „To
je vlastně pravda, “ souhlasí J. Chlada. „Ale jestli si myslí Zdeněk, že chce někoho nominovat, tak to můžeme odložit
a hlasovat příště znovu“ připouští Ing. Naušová.
„Dobře odložíme to“ souhlasí Ing. Mäntl.
„Jinak kolem 18 hod. přijde, tak ho můžete poznat, dělá v lese s pilou“ dodává.
Dále se diskutuje o tom, zda bod odložit, jestli to lze, nebo se bude v jednání pokračovat, až se nominovaný kandidát
dostaví.
„Pokud to usnesením odložíme, už se dnes k tomu vracet nemůžeme, “ informuje starostka a sestavuje usnesení pro
odložení tohoto bodu, které má znít: „ZM Kašperské Hory odkládá volbu člena kontrolního výboru ZM na příští
jednání ZM v únoru 2020. “
BBuS. Míková upozorňuje, že podle zákona o obcích je počet členů kontrolního výboru vždy lichý a minimální počet
jsou 3 členové. Takže když jeden skončil a zůstali dva, tak by se to nemělo odkládat na příště.
Zastupitelé se jednomyslně shodli, že bod projednají po příchodu navrženého kandidáta na jednání ZM. Nebyl
upravován program, ani nebylo o změně programu jednání hlasováno.
Pozn. pokud bude přijato usnesení, bude mu přiděleno číslo dle pořadí usnesení přijatých v projednávaném
programu.
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Po příchodu p. Trzaskalika bylo obnoveno projednání bodu volby člena Kontrolního výboru zastupitelstva města
Kašperské Hory.
Starostka: „Vracíme se k bodu volby člena kontrolního výboru. Zopakuji, že pan Jaroslav Nový, člen Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 9. 12. 2019 požádal o ukončení všech funkcí ve městě, včetně
členství v kontrolním výboru, ke dni 31. 12. 2019.
Starostka: „Hovořili jsme o nominacích kandidátů na uvolněné místo člena kontrolního výboru ZM. SNK Kašperské
Hory nominovalo Iva Trzaskalika a protože vás pane Trzaskaliku všichni neznají, byl bod odložen do doby, než se
dostavíte na jednání.“¨
J. Chlada: „SNK Pohoda kandidáta nemá, SNK Nové Kašperské Hory také ne, Kašperky pro život…. “
Mgr. Svoboda: „My bychom rádi dostali možnost nějakého kandidáta připravit“, opakuje.
- po krátké diskusi a upřesnění bylo hlasováno o navrženém kandidátovi Ivo Trzaskalikovi, Kašperské Hory
Návrh na usnesení
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města zvolilo členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kašperské Hory od 1. 1. 2020 pana
Ivo Trzaskalika.
PRO: 8 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 5 (Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
Starostka města konstatuje, že: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kašperské Hory bude od 1. 1. 2020 pracovat
ve složení: Jaroslav Chlada, Martina Vrbová, Ivo Trzaskalik.
Současně starostka města požádala předsedy Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města, aby na únorové
jednání připravili plán činnosti výborů na rok 2020 a případně také výroční zprávy o činnosti výborů za rok 2019.
8. Pozemková agenda - předkládá Ing. Pavlína Šimáčková
PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY
typ orgánu

zastupitelstvo
města

datum projednání

12. 12. 2019

Popis předkládaného materiálu / charakteristika projednávané záležitosti
1. Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem pozemkové parcely číslo 343/4 – zahrada o
výměře 11 m2, v katastrálním území Červená u Kašperských Hor. Na úředních deskách odvisel v termínu od
22. 10. 2019 do 7. 11. 2019 záměr prodeje výše uvedené nemovitosti s těmito podmínkami: minimální prodejní
cena 150, - Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. náklady na 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 č. 343/4 – Červená – Neotvírat“, a to tak, aby byla doručena do podatelny
Městského úřadu Kašperské Hory do 11. 12. 2019 do 12. 00 hodin, kupní cena bude hrazena na účet Města
Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy, zalepené obálky se budou otvírat na nejbližším zasedání
Zastupitelstva města Kašperské Hory 12. 12. 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 16. 10. 2019.

7

Přišla jedna nabídka:
25. 10. 2019: 170, -Kč /m2,

Návrh usnesení
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 343/4 – zahrada o výměře 11 m2,
v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, a to
a cenu 170, -Kč/m2. 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. Odůvodnění ceny:
cena není podhodnocena, v katastrálním území Červená u Kašperských Hor se podobné nemovitosti již dříve
prodávaly za stejnou cenu.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R.,
Ing. Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Milan Bechyně, Jiří Jirman)
Návrh BYL přijat.
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2. Prodej nemovitosti. Město Kašperské Hory je vlastníkem stavební parcely číslo 47 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 9 m2, v katastrálním území Tuškov. Jedná se o parcelu, na které stojí trafostanice ve
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Rada města Kašperské Hory dne 30. 1. 2019 usnesením č. 15 odložila tuto žádost
do doby doložení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku, kdy posudek doloží žadatel. Společnost
ČEZ Distribuce, a. s. si znalecký posudek nechala vypracovat a cena předmětného pozemku byla znalcem
stanovena na 2. 140, - Kč (238, - Kč/m2).
Na úředních deskách odvisel v termínu od 14. 10. 2019 do 30. 10. 2019 záměr prodeje výše uvedené
nemovitosti s těmito podmínkami: kupní cena 2. 140, - Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
hradí kupující, tj. náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých
věcí, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města. Tento záměr byl schválen
Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 2. 10. 2019.

Návrh usnesení
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavební parcely číslo 47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2,
v katastrálním území Tuškov, a to ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 2140, -Kč. 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. Odůvodnění kupní ceny – cena není podhodnocena.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R.,
Ing. Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
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3. Prodej nemovitostí (souvislost s bodem 4).
V termínu od 17. 9. 2019 do 3. 10. 2019 odvisel na úředních deskách záměr prodeje pozemkové parcely číslo
69 – trvalý travní porost o výměře 5 345 m2, v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor a části poz. parc. č. 431 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 000 m2, v k. ú. Tuškov, obě ve vlastnictví Města Kašperské
Hory. Podmínky prodeje: minimální prodejní cena: trvalý travní porost 23, - Kč/m2, ostat. pl. ostat. kom. 170, Kč/m2, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující, tj. náklady na 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. Tento záměr byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 4. 9. 2019.

Návrh usnesení
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 69 – trvalý travní porost o výměře 5 345 m2,
v k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor a část poz. parc. č. 431 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 1 000 m2, v k. ú. Tuškov, obě ve vlastnictví Města Kašperské Hory s tím, že výměra prodávané nemovitostí
bude upřesněna geometrickým plánem a kupující uhradí daň z nabytí nemovitosti a náklady spojené
s převodem nemovitostí, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí. Nemovitosti se prodávají za cenu 23 Kč/m2 a 170, - Kč/m2, panu
Odůvodnění kupní ceny – cena není podhodnocena.
PRO: 11 (Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová, Mgr.
Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Bernardová, Ešner)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
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4. Koupě nemovitostí (souvislost s bodem 3).
je
2
vlastníkem poz. parc. č. 240 – trvalý travní porost o výměře 12 838 m , v k. ú. Lídlovy Dvory. Koupě předmětné
nemovitosti bude realizovaná za podmínky: kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, tj.
náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, z daně z nabytí nemovitých věcí je město
osvobozeno. Kupní cena 23, - Kč/m2.

Návrh usnesení
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové parcely č. 240 – trvalý travní porost o výměře 12 838 m2, v k.
ú. Lídlovy Dvory a to od
Podmínky koupě: kupní cena
23, - Kč/m2, kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí, z daně z nabytí nemovitých věcí je město osvobozeno.
PRO: 11 (Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová, Mgr.
Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Bernardová, Ešner)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
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5. Budoucí věcné břemeno. Římskokatolická farnost Kašperské Hory, se sídlem Bašta 54, 342 01 Sušice, žádá
o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti“. Věcné břemeno se bude
vkládat do pozemkové parcely číslo 339/1 – ostatní plocha, pohřebiště, v katastrálním území Kašperské Hory,
která je ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Římskokatolická farnost Kašperské Hory je investorem stavby
elektrické přípojky ke kostelu sv. Mikuláše. Věcné břemeno bude dlouhé cca 14 m a bude zřízeno bezúplatně.
Rozsah věcného břemene bude po dokončení stavby upřesněn geometrickým plánem. 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 usnesení
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti“, mezi Městem Kašperské Hory a Římskokatolickou farností Kašperské Hory, se sídlem Bašta 54,
342 01 Sušice. Věcné břemeno se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 339/1 – ostatní plocha, pohřebiště,
v katastrálním území Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Věcné břemeno bude dlouhé cca
14 m a bude zřízeno bezúplatně. 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.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R.,
Ing. Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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6. Věcné břemeno.
žádají o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“. Věcné břemeno se vkládá do poz. parc. č. 176/7 – trvalý
travní porost a 2247/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obě v k. ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví Města
Kašperské Hory. Manželé
jsou investory stavby telekomunikačního vedení k poz. parc. č. 2022/17 –
orná půda, v k. ú. Kašperské Hory, kterou mají ve svém vlastnictví. Rozsah věcného břemene je vyznačen
geometrickým plánem č. 1048 – 38/2019, o délce 8, 83 m. Jednorázová náhrada bude činit 441, 50, - Kč. Věcné
břemeno bude spočívat v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy,
provádění jeho obnovy, výměny a modernizace.

„Rád bych se zeptal, co je věcné břemeno a zřízení služebnosti“ se ptá p. Ešner. Starostka vysvětluje, že pojem
„věcné břemeno“ se používalo před účinností nového občanského zákoníku a „zřízení služebnosti“ se používá
nyní. Princip je stejný.
Návrh usnesení
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“ mezi Městem Kašperské Hory a
manželi
Věcné
břemeno se bude vkládat do poz. parc. č. 176/7 – trvalý travní porost a 2247/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, obě v k. ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Obsahem věcného břemene
bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení telekomunikačního vedení, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 1048 – 38/2019,
jednorázová náhrada činí 441, 50, - Kč.
PRO: 12 (Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová,
Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Bernardová)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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9. Rozpočtové opatření – předkládá vedoucí FO Petra Míková, BBUs.

Rozpočtové opatření č. 21/2019
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

76 904 000 Kč

87 138 372 Kč

8 300 000 Kč

4 935 661 Kč

4 701 000 Kč

5 634 825 Kč

933 825 Kč

Pol. 1111

496 000 Kč

513 470 Kč

17 470 Kč

Pol. 1113

9 589 000 Kč

10 610 254 Kč

1 021 254 Kč

Pol. 1211

100 000 Kč

0 Kč

-100 000 Kč

Pol. 1382

1 166 000 Kč

1 166 400 Kč

864 262 Kč

837 262 Kč

Příjmy za přičlenění honitby

6 000 Kč

9 845 Kč

Převody z vlastních fondů HČ

1 500 000 Kč

6 222 406 Kč

5 000 Kč

80 000 Kč

PŘÍJMY v Kč včetně fondů

Transfery ze st. rozpočtu
DPFO placená plátci
DPFO vybíraná srážkou
DPH
Odvod z loterií
Transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.
Ost.transfery ze st.rozpočtu

Sankční platby
Dotace na projekt "Po stopách Karla IV."

1 300 000 Kč

0 Kč

Vratka finanční výpomoci Mikroregionu

894 000 Kč

190 713 Kč

CELKEM PŘÍJMY V Kč

VÝDAJE v Kč včetně fondů

88 417 945 Kč
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

149 975 000 Kč

151 037 715 Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů

CELKEM VÝDAJE V Kč

Navýšení +
Snížení -

-3 364 339 Kč

400 Kč
-27 000 Kč
3 845 Kč
4 722 406 Kč
75 000 Kč
-1 300 000 Kč
-703 287 Kč

Pol. 4216, místo dotace na Prameniště
se vzala na ČOV

Pol. 4112, musí být upraveno dle
skutečnosti, schváleno MF
Pol. 4116 (socha byla rozpočtována s
DPH, ale dotace byla bez DPH)
Par. 1037, pol. 2111
Par. 6330, pol. 4131 (převod z účtu HČ,
hrad, byťák)
Par. 3612, pol. 2212 (sankční platby)
Pol. 4232
Dodatek ke smlouvě - bude zaplaceno v
roce

1 279 573 Kč

Navýšení +
Snížení -

2 065 000 Kč

150 000 Kč

151 187 715 Kč

150 000 Kč

1 915 000 Kč

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Par. 3722, pol. 5169

Schváleno dne: 12.12.2019 ZM Kašperské Hory
Vyvěšeno: 19.12.2019

V rozpočtovém opatření přibyly dva nové řádky, a to z důvodu: jeden z těch řádků je - 1 300 000 Kč, dotace na projekt
Po stopách Karla IV., je to asi jeden den zpátky, co jsme obdrželi zprávu, že opravdu dotaci nedostaneme, protože
Grafenau porušilo podmínky dotační smlouvy a protože jsme byli hlavní garant projektu tak neobdržíme nic.
Další položka v rozpočtovém opatření je vratka finanční výpomoci Mikroregionu. Ve 2019 jsme obdrželi pouze část
peněz, následně budete schvalovat na ZM dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci, neboť podle informací
pana Tachovského, Mikroregion není schopen nám peníze vrátit dle původní smlouvy. Projekt Putování srdcem
Evropy, na který jsme jim půjčovali peníze, končil ke 30. 6. 2019 a nyní Mikroregion čeká, než budou mít vypořádány
všechny peníze. Dále jsou v rozpočtovém opatření vyčísleny vyšší daňové příjmy.
Výdajová stránka RO – navýšení o 150. 000, - Kč za vývoz odpadů.
P. Ešnera zajímá přesný rozbor zvýšení nákladů na odpady za rok 2019. „chci vědět, jestli to dostaneme všichni
zastupitelé nebo se zastavím se na to podívat. Přijímala se Pošumavská odpadová, abychom ušetřili na nákladech
a teď vidím, že to byl kec. “
P. Voldřich má dotaz k rozpočtovému opatření na převod z vlastních fondů hospodářské činnosti.
Odpovídá vedoucí FO: „Vzhledem k tomu, že v prosinci 2018 na pracovním zastupitelstvu ZM rozhodlo o tom, že
vezme dotaci za 8. 300. 000, - Kč, ta se rozpočtovala, měli jsme na ní rozhodnutí o přidělení a následně na ZM ve
2019 zastupitelstvo rozhodlo o tom, že vezme o polovinu nižší dotaci, tak bylo třeba pokrýt ten propad v rozpočtu.
Neboť rozpočet byl schvalován jako schodkový a celý schodek byl pokrytý zůstatkem na účtu. Další peníze, které
zapojujeme do rozpočtu, jsou z bytového hospodářství. Každoročně zapojujeme do rozpočtu převod části finančních
prostředků z hospodářské činnosti. “
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V diskusi starostka dále zmínila, že ohledně projektu Po stopách Karla IV., který byl realizován v partnerství
s Grafenau, mělo i město pochybení, díky kterému z projektu byly vyškrtány různé aktivity a finance na ně a že stav,
že město z projektu nedostane žádné finance, je konečný.
Mgr. Svoboda reagoval tím, že protože se v projektu sám angažoval, zjišťoval si také některé skutečnosti, jaké jsou
možnosti a volal na KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, kde mu bylo sděleno, že to možná nemusí být
nezvratný stav a aby kontaktoval centrum regionálního rozvoje v Písku – řediteli centra p. Voldřichovi, po telefonátu
do Písku mu bylo sděleno, že to co město Kašperské Hory opravilo a co oni zkontrolovali je v pořádku a máme šanci
do 10 dnů podat stížnost proti rozhodnutí u našeho národního orgánu, tedy MMR, ředitel odboru Dr. J. Horáček.
Měli bychom se spojit se šéfem MMR, poslat mu veškeré podklady a ještě to s ním zkusit řešit, případně, pokud to
nepůjde vyřešit z naší strany, tak se ještě obrátit na bavorské ministerstvo hospodářství a tak to zkusit řešit. Úplně
poslední možnost by byla zažalovat město Grafenau o vzniklou škodu, protože pochybili oni, ne my. Rozhodně bych
to ještě touto cestou zkusil.
P. Míková – můžeme to tedy ještě zkusit.
Mgr. Svoboda přislíbil pomoc.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 21/2019, kterým se zvyšuje kapitola příjmů o 1. 279. 573,- Kč
a kapitola výdajů se navyšuje o 150. 000, -Kč.
PRO: 9 (Bernardová, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing. Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4 (Ešner, Kalčíková, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh BYL přijat.
10. Rozpočet města – rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu - předkládá vedoucí FO Petra
Míková, BBUs.
a) Rozpočtové provizorium na rok 2020
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2020 SE ŘÍDÍ TĚMITO PRAVIDLY:
- hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkové organizace;
- hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky z akcí započatých
v minulých letech, případně výdaje na odstranění havárií;
- rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do 29. února 2020,
přičemž vedoucí organizací městem založených nebo zřízených předloží návrhy rozpočtů těchto organizací
nejpozději do 20. ledna 2020;
- příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
Návrh usnesení
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium, na dobu do schválení rozpočtu města na rok 2020, které se
řídí pravidly:
- hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkové organizace;
- hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní závazky z akcí započatých
v minulých letech, případně výdaje na odstranění havárií;
- rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději do 29. února 2019,
přičemž vedoucí organizací městem založených, nebo zřízených, předloží návrhy rozpočtů těchto organizací
nejpozději do 20. ledna 2020;
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-

příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.

PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
b) Rozpočtový výhled 2021-2023
Podle zákona č. 250/2000 Sb. se finanční hospodaření územních samosprávných celků řídí jejich ročním rozpočtem
a střednědobým výhledem rozpočtu.
Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na
2 až 5 let po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Výhled je zpracován do roku 2023.
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Starostka dodává, že město v současné době splácí tři úvěry, jeden na zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické
soběstačnosti rozšíření stávajících rozvodů CZT v Kašperských Horách, druhý na ekologické zásobování teplem
z centrální výtopny a poslední úvěr na výstavbu DPS.
Vedoucí FO předkládá a doporučuje ke schválení předloženou variantu střednědobého výhledu rozpočtu s tím, že je
třeba šetřit ve výdajové stránce.
P. Ešner: nemáme ještě rozvahu a plán na příští rok a nechápe tedy, proč uvažujeme tři roky dopředu.
P. Míková vysvětluje, že nemáme ještě schválený rozpočet, tak musíme mít střednědobý rozpočet, je to tak v zákoně.
P. Havel doplňuje, aby lidi měli představu, kolik šlo z lesa do rozpočtu města: příjmy bez lesa byly od roku 2011
přibližně mezi 50 ti a 60 ti milióny korun, z lesa šlo mezi 30 a 40 milióny ročně, v roce 2018 už to bylo jen 11 mil. Kč,
v roce 2019 už jen 9 mil. Kč a nevypadá to na následující roky nijak optimisticky. Předkládá graf, kde je zobrazeno
hospodaření LČR, které šly během posledních dvou let z příjmů 3 miliardy plus na 70 milionů. Takže Kašperské Hory
se teď bohužel dostávají na úroveň vesnic s počtem 1400 obyvatel. Nikdo nemohl tušit, že to bude takovej sešup,
Kašperské Hory si mohly dovolit to, co si dovolily jen díky tomu, že byly příjmy z lesů. Už nejsou. My se s tím musíme
nějak smířit a nějak s tím pracovat.
Starostka informuje, že v minulých dnech navštívili s Ing. Naušovou a Ing. Mäntlem hejtmana ohledně lesů. Asi víte,
že Ministerstvo zemědělství zmírňuje škody na kůrovci vlastníkům lesů tím, že jim zaplatí nějaký rozdíl v cenách
dřeva, MŽP vlastníkům soukromým jako je město nedává nic, dalo NP Šumava 40 mil. Kč, pak se ozval Krkonošský
NP, že má taky kalamitu a že taky chce a na Kašperské Hory zase nezbylo.
Ing. Naušová informuje, že psali na ministerstvo, že už jsme byli jednou takhle kráceni po Kyrillu, to jsme také
nedostali nic a teď jsme v nerovné situaci s ostatními vlastníky lesů, kteří mají lesy mimo NP. Ing. Naušová uvádí, že
kalkulací vyčíslili asi 3 mil. Kč, za poslední kvartál 2017 a 2018 kdybychom byli pod Ministerstvem zemědělství. To
jsou peníze, o které jsme pana ministra požádali. Mgr. Hubený, ředitel NP napsal doporučující dopis a čekáme teď
na odpověď. Byli jsme i v parlamentu za poslanci, kde jsme bohužel nezmohli nic, ta novela prošla tak jak prošla,
takže se to opravdu týká jen lesů, které spadají pod MZe.
Ing. Mäntl doplňuje, že v roce 2017 a 2018 toho kůrovce ještě nebylo moc, ten hlavní průser je teď. Chlada se ptá,
zda se to vztahuje na hospodářské lesy.
Ing. Naušová: „Ne, na ty peníze dostaneme, dělá to cca 1 mil. Kč. Jinak v parku měli letos 150 tis m3 kůrovce, na
příští rok počítají, že budou mít 300tis. m3. My jsme měli letos 22 tis. m3, uvidíme, jak dopadneme příští rok. “ „Tak
teď jste slyšeli, proč naše pokladna zeje prázdnotou, tak je teď na nás jestli schválíme střednědobý výhled
v mínusových položkách nebo se bude držet alespoň nad tou nulou“ doplňuje starostka města.
„Jak hodně je to pro nás závazné, já myslím, že závazný je ten rozpočet, který se schvaluje na konkrétní daný rok“,
ptá se Mgr. Svoboda.
„Střednědobý výhled není až tak závazný, je to formální, ale musí se dostát zákonu“, doplňuje BBuS Míková.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Kašperské Hory na období 2021-2023 sestavený na
základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
PRO: 13 ( Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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c) Odpis pohledávky
Městu Kašperské Hory bylo doručeno usnesení Okresního soudu č. j. 11 E 134/97-1687 (je pouze
NEZVEŘEJNITELNÝM podkladem pro rozhodování ZM, není součástí zápisu z jednání RM, je zaslán jako samostatná
příloha pro informaci zastupitelům), ve kterém je oznámeno rozdělení podstaty mezi věřitele povinných. Povinná
Hana Habešová zemřela 27. 12. 2018 bez zanechání majetku, což bylo důvodem k zastavení exekuce.
- vzhledem k tomu, že zástavní věřitel vyčíslil vysoké úroky z prodlení, na město (věřitele) se při umořování
pohledávky již nedostalo; je třeba přijmout usnesení, jímž bude nedobytná pohledávka vyřazena z účetnictví města.

Návrh usnesení
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky na základě usnesení Okresního soudu v Táboře ze
dne 8. 11. 2019 s č. j. 11 E 134/97-1687.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.

11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích
Obecně závazné vyhlášky města – připravila tajemnice, předkládá starostka města
Úvodem k předkládaným vyhláškám:
V návrhu ke schválení zastupitelstvem jsou OZV města, které rada města doporučila usneseními č. 40, 41, 42, 43 ze
dne 27. 11. 2019 zastupitelstvu města ke schválení.
Jedná se o Obecně závazné vyhlášky města Kašperské Hory:
 č. 4/2019 o zrušení OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
 č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
 č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
 č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vzhledem k tomu, že se průběžně mění legislativa vztahující se k právu či povinnosti obce zavést ten či onen
poplatek, je třeba upravit (zrušit/přijmout) příslušné Obecně závazné vyhlášky, které konkrétní problematiku
upravují. Protože město Kašperské Hory má dosud platnou OZV 1/2010, která kumuluje všechny poplatky v jedné
OZV a protože bylo městu doporučeno Ministerstvem vnitra tyto poplatky upravit samostatnými vyhláškami,
předkládám zastupitelstvu města k projednání a doporučení zastupitelstvu následující Obecně závazné vyhlášky, kdy
jednotlivé poplatky v nich stanovené byly předem s radou města konzultovány:
 OZV č. 4/2019 o zrušení OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
 OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
 OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
 OZV č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Všechny návrhy jsou zpracované dle Metodiky MV a s ohledem na místní situaci, platnost vyhlášek je dnem
schválení, poté se vyvěsí na 15 dní a nabývají účinnosti od 1. 1. 2020. Po schválení ZM a vyvěšení budou OZV zaslány
Odboru dozoru a kontroly MV k posouzení právní nezávadnosti.
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*********
Město Kašperské Hory
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2019
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích.
Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory č. 1/2010 o místních poplatcích se ruší.
Obecně závaznou vyhlášku, zrušenou touto vyhláškou, nahradí samostatné Obecně závazné vyhlášky města
Kašperské Hory stanovující povinnost odvodu:
a) místního poplatku ze psů
b) místního poplatku z pobytu
c) místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Ing. Miroslav Mäntl
místostarosta

Bohuslava Bernardová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2019
Tuto a dále uvedené vyhlášky obdrželi zastupitelé včas v materiálech pro jednání, pokud nejsou žádné dotazy a
připomínky, nebudou se znovu jednotlivě předčítat, další postup je takový, že vyhlášky budou po dobu 15 dnů
vyvěšeny na úřední desce (dále budou trvale přístupné na webových stránkách města.
Ing. Mäntl: „Myslím, že nejpodstatnější je vyhláška poplatku za psy. 400, -Kč za psa, důchodci nad 65 let za 200, -Kč
a okolní obce také 200, -Kč.“
„Já bych byl pro, aby platili všichni stejně“ navrhuje J. Chlada.
„Ty jsi byl zrovna ten, aby za popelnice na vesnicích platili míň“ říká Ing.Mäntl. „Já bych chtěl, aby se platilo za
kočičky, ale bohužel na to není síla“, dodává.
J. Chlada dodává: „Taky by měl být rozdíl, jestli je v baráku, nebo v bytě, ale máte to tak navržené tak to tak bude.“
Návrh na usnesení
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.
1/2010 o místních poplatcích.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel).
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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12. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Město Kašperské Hory
Obecně závazná vyhláška města Kašperské Hory č. 5/2019
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. …………. .
usneslo vydat na základě zmocnění dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 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 „tato vyhláška“):

(1)
(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Kašperské Hory touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek).
Správcem poplatku je obecní úřad města Kašperské Hory.
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého
poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní
svoboda. 1

(2)
(3)

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). 2
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od
poplatníka. 3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v
poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2)

V ohlášení plátce uvede4
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností plátce,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž
poskytuje pobyt.

(3)

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy
nastala. 6

§ 3a zákona o místních poplatcích
§ 3 zákona o místních poplatcích
3
§ 3f zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. 7
Čl. 4
Evidenční povinnost8

(1)

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde
poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný
pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou
a)
den počátku a den konce pobytu,
b)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c)
datum narození,
d)
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1.
občanský průkaz,
2.
cestovní doklad,
3.
potvrzení o přechodném pobytu na území,
4.
pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5.
průkaz o povolení k pobytu,
6.
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7.
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8.
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9.
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e)
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3)

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem
zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5

(1)

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce,
může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a)
b)

(2)

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem
zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude
poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a)
dni počátku a dni konce konání této akce,
b)
názvu a druhu této akce, a
c)
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu,
nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce
1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a)
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

7
8

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 3g zákona o místních poplatcích
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souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění
podle
1.
dne poskytnutí pobytu,
2.
zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3.
důvodu osvobození.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 20, - Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
b)

Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. července kalendářního roku a do 28. února
následujícího kalendářního roku.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9
a)
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b)
mladší 18 let,
c)
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1.
hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
2.
nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu
veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e)
vykonávající na území obce sezónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f)
pobývající na území obce
1.
ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2.
v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3.
v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně
prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4.
za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném
záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec
nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo
této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 11
(3)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby starší 70 let,
b) pedagogický doprovod dětí.

(4)

Jiná osvobození ani úlevy nejsou touto vyhláškou stanoveny.
Čl. 9
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě. 12

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9

10
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Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 13
Čl. 10

(2)

Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné
ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3
této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ing. Miroslav Mäntl
místostarosta

Bohuslava Bernardová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2019
_____________
Vysvětlivky (nebudou součástí OZV)




Sazba poplatku může podle § 3d zákona o místních poplatcích činit v roce 2020 nejvýše částku 21 Kč, od roku 2021 pak nejvýše
částku 50 Kč.
Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z
poplatkové povinnosti. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému
zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.
Účelem přechodného ustanovení je upravit lhůtu pro splnění ohlašovací povinnosti plátcům, kteří zahájili poskytování úplatného
pobytu již před nabytím účinnosti obecně závazné vyhlášky (a to nezávisle na tom, zda byli poplatníky poplatku z ubytovací
kapacity, plátci poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt či nebyli poplatníky ani plátci). Standardní úpravu (čl. 3 odst. 1 věta
první) zde nelze použít, neboť podle ní by začala lhůta těmto plátcům běžet již v minulosti; proto je nezbytné její počátek navázat
až na nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky.

starostka: „Pro rok 2020 může být nevyšší částka 21, -Kč, od roku 2021 nejvýše částka 50, -Kč. Takže v radě města
jsme navrhli, že ta částka bude 20, -Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou jeho počátku. “
Návrh na usnesení
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské Hory č. 5/2019 o místním poplatku
z pobytu.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.

13

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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13. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatků ze psů
Město Kašperské Hory
Obecně závazná vyhláška
města Kašperské Hory č. 6/2019,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. …………. . usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Kašperské Hory touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad města Kašperské Hory. 14
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(4)
(5)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má
sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). 15
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 16
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do . . . . . dnů ode dne, kdy se
pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě …. . dnů je povinen ohlásit
také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení poplatník uvede17
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností
zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
16 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
17 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

14
15
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(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala. 18

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. 19
Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za každého psa v katastrálním území Kašperské Hory

400, - Kč;

b) za každého psa v městských částech - osadách: Červená, Tuškov,
Kavrlík, Žlíbek, Opolenec, Podlesí, Lídlovy Dvory a Dolní Dvorce

200, - Kč;

c) za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200, - Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(2)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis20.

(3)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitelé psů sloužících Policii České republiky,
b) držitelé speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení.

(5)

Jiná osvobození ani úlevy nejsou touto vyhláškou stanoveny.

(4)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(5)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 21

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
20 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
21 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
18

19

25

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 22

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 23
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku24

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ing. Miroslav Mäntl
místostarosta

Bohuslava Bernardová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2019
______________
Vysvětlivky (nebudou součástí vyhlášky)

Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z
poplatkové povinnosti. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému
zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

Obec může stanovit pro určité typy osvobození a úlev odchylné lhůty pro ohlášení rozhodných údajů pro jejich poskytnutí, než
vyplývají z článku 3 odst. 1 této vyhlášky a § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (viz článek 3 odst. 4 této vyhlášky).

Ustanovení § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích předpokládá ztrátu osvobození nebo úlev, a to ve všech případech, kdy
poplatník nesplní svoji povinnost ohlásit údaj rozhodný pro své osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené zákonem o místních
poplatcích nebo v obecně závazné vyhlášce

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
24 § 12 zákona o místních poplatcích
22

23
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„Jak už jsme tady říkali, návrh z rady je, že za každého psa bude poplatek ze psa 400, - Kč, poplatek v městských
částech v osadách jako je Červená, Lídlovy Dvory, Podlesí, Tuškov, Opolenec, Žlíbek, Kavrlík 200, -Kč, a u každého
psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let také 200, - Kč“, podotýká starostka.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské Hory č. 6/2019 o místním poplatku ze
psů.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.

14. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Město Kašperské Hory
Obecně závazná vyhláška
města Kašperské Hory č. 7/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. …………. . usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):

(1)
(2)

(1)

(2)

25
26

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Kašperské Hory touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen
„poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad v Kašperských Horách.
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 25
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). 26

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před
zahájením užívání veřejného prostranství, pokud je doba užívání veřejného prostranství delší než 1 den. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(1)

(2)

(3)
(4)

V ohlášení poplatník uvede27
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru
užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo
osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 28
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala. 29
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2, nebo jeho změnu, se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. 30
Čl. 5
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění skládky stavebního materiálu, uhlí, dříví, lešení apod.

1, - Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb a prodeje (předzahrádky)



v době od 1. dubna do 31. října
v době od 1. listopadu do 31. března

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
29
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
30
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

2, - Kč
1, - Kč

27

28
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c) za krátkodobé používání veřejného prostranství mimo prostor náměstí
a mimo prostor určených přílohou č. 1 této vyhlášky - tj. za ostatní veřejná
prostranství
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
e) za krátkodobé používání veřejného prostranství k umístění prodejních
zařízení v době konání tradiční Kašperskohorské pouti - sobota před
poutí a pouťová neděle - na místech stanovených v příloze č. 1 vyhlášky
a dále v prostoru Žižkova náměstí a ulic Šumavská, Petra Bezruče a Dlouhá

10, - Kč
20, - Kč

80, - Kč

za umístění reklamního zařízení, včetně přenosného („áčko“)
na dobu kratší než 1 rok

6, - Kč

g) za umístění reklamního zařízení, včetně přenosného („áčko“)
na dobu delší než 1 rok

3, - Kč

f)

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo v prostoru náměstí
pro dobu kratší než 1 rok za 14 m2 (plocha pro parkování osobního auta)
50, -Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa na ostatních veřejných prostranstvích
pro dobu kratší než 1 rok
 za 14 m2 - plocha pro parkování osobního vozidla
3, -Kč
2
 za 30 m – plocha pro parkování nákladního vozidla
(autobusu, traktoru apod. )
2, -Kč

i)

(2)

Sazba ročního paušálního poplatku je stanovena takto:
a)

b)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa v prostoru náměstí:
 osobní vozidlo

10. 000, - Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo prostor náměstí
na ostatních veřejných prostranstvích:
 osobní vozidlo
 nákladní vozidlo, autobus, traktor apod.

1. 000, -Kč
5. 000, -Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek stanovený v čl. 5 odst. 1) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 den nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství.

(2)

Poplatek stanovený poplatek dle č. 5 odst. 2) je splatný do 15 dnů od sjednání doby trvání užívání veřejného
prostranství.
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(3)

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely31.

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) místní prodejci vlastních výrobků.

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 písm. a) i b) a odst. 2 písm. a) tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit v den sjednání užívání veřejného prostranství, nebo nejpozději při výpočtu konkrétní výše poplatku za
užívání veřejného prostranství správcem poplatku.

(5)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 32

(1)

(2)

Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 33
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 34
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ing. Miroslav Mäntl
místostarosta

Bohuslava Bernardová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2019

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 1 – mapa veřejných prostranství, z nichž je stanoven Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
7/2019

„Veřejné prostranství je definované zákresem v mapě, kromě náměstí jsou to ještě další přilehlé ulice, v osadách
návsi atd. “ vysvětluje starostka a předčítá jednotlivé sazby.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kašperské Hory č. 7/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, Di.S Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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15. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na provoz společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o. na rok 2020 –
předkládá starostka města
stejně jako v předchozích letech i na rok 2020 žádá společnost o dotaci na zajištění provozu, výše dotace je
stejná jako v loňském roce; rada města schválení dotace a uzavření smlouvy doporučila 27. 11. 2019
usnesením č. 32
„Jedná se o dotaci ve výši 232 000, -Kč, kdy Zdravotnické služby Šumava s. r. o. zajišťují, že Kašperské Hory a
Hartmanice mají pediatra a sestru“, doplňuje starostka.
-

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:

a
Příjemce dotace:

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené Petrem Málkem, starostou města
IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645
/dále jako "poskytovatel"/
Zdravotnické služby Šumava s. r. o.
se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice
zastoupené Ing. Janou Bauchovou, jednatelkou
IČ: 28031792
/dále jako "příjemce"/

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
(dále jen "dohoda") :
I. Předmět a účel dohody
1.

2.

3.

Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši 232. 000, - Kč, tj. slovy
dvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to za účelem poskytnutí následujících činností příjemcem jakožto
závazku veřejné služby:
- provozní náklady společnosti Zdravotnické služby Šumava s. r. o., a to v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele číslo 822690389/0800 na účet
příjemce číslo 741308379/0800 ve výši 58. 000, - Kč čtvrtletně, a to vždy do 20. dne posledního měsíce
kalendářního čtvrtletí.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji výlučně k účelu popsanému v čl. I. bodě 1 této dohody za
podmínek stanovených touto dohodou a platnými právními předpisy.
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II. Další ujednání
1. Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace (tzn. předložit poskytovateli přehled o čerpání a
použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu
poskytovatele) nejpozději do 31. 3. 2021, a to na předepsaném formuláři, a současně doloží kopie dokladů na
použití těchto prostředků.
2. Nepoužité peněžní prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. odst. 2 této
dohody nejpozději do 31. 3. 2021.
3. Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží osobě, která
se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých
prostředků.
4. Dotace podléhá veřejnoprávní kontrole a příjemce se zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům provádět
kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu účetních dokladů a evidenčních knih.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to písemnou formou.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
4. V případě přeměny příjemce přechází veškerá práva a povinností, plynoucí příjemci z této dohody a ze zákona,
na jeho právního nástupce a je-li více právních nástupců, na všechny tyto právní nástupce, kteří jsou zavázáni
společně a nerozdílně.
5. V případě zrušení příjemce s likvidací vykonává práva a povinnosti uvedené v čl. III. odst. 4 po celou dobu
likvidace likvidátor.
6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, že bylo rozhodnuto o jeho přeměně nebo
zrušení s likvidací, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí vydáno.
7. Poskytnutí dotace a uzavření této dohody bylo schváleno zastupitelstvem Města Kašperské Hory
dne …………………….
V Kašperských Horách dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--------------------------------------------Město Kašperské Hory

---------------------------------------------Zdravotnické služby Šumava s. r. o.

Návrh na usnesení
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské
Hory ve výši 232. 000, - Kč mezi městem Kašperské Hory a společností Zdravotnické služby Šumava s. r. o., na zajištění
provozu společnosti v roce 2020.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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16. Smlouva o budoucích smlouvách na akci
"Kašperské Hory, lokalita Nová ul., zástavba území na pozemcích p. č. 72/2, 71, 2418, 72/1, 62/35 a 62/19 v k. ú.
Kašperské Hory" – předkládá Ing. Slonková
-

projednání návrhu smlouvy doporučila rada města usnesením č. 14 dne 30. 10. 2019
z důvodu rozsahu smlouvy je tato samostatnou přílohou podkladů pro jednání ZM

Mezi Besední ulicí a Novou ulicí je prostor, který patří p. Romanu Kreuzigerovi. Určitě jste tam viděli billboard, kde
je zobrazeno, co chce stavět. P. Kreuziger přišel s nabídkou, že vybuduje veškeré sítě tak, aby ty domy mohly
fungovat. Tzn. vodovod, kanalizaci teplovod, komunikace, chodníky, i potřebná parkoviště, ale ty prodá včetně těch
bytů. Takže ty by na město nepřecházely.
Návrh je takový: Jedná se o smlouvu o budoucích smlouvách, kde prodá pozemky, na kterých se nachází stavba
komunikace a přilehlého chodníku a dále stavbu teplovodu, vodovodu splaškové kanalizace a veřejného osvětlení a
to za cenu 1% stavebních nákladů a to do maximální výše 400 tis. Kč, dál a to bude smlouva o zřízení věcného
břemene na jeho pozemku, na kterém bude město bezúplatně vést inženýrskou síť vodovodu, teplovodu, splaškové
kanalizace a veřejného osvětlení. To jsou pozemky, na kterých nejsou silnice a chodníky.
Mgr. Svoboda: „Jestli tomu dobře rozumím, pan Kreuziger nám prodá chodníky, komunikaci…. “
Ing. Slonková navazuje: „Ano, prodá nám komunikaci, chodníky plus pozemky pod nimi, plus vodovod, teplovod,
kanalizaci a veřejné osvětlení.
DiS Voldřich se ptá, za kolik prodá pozemky?
„Pozemky prodá za navrhovanou cenu 100, -Kč za m2, doplňuje Ing. Slonková
„Kolik je to m2“ ptá se dál Voldřich.
Ing. Slonková se omlouvá, že u sebe teď tyto podklady nemá.
Mgr. Svoboda: „Jak my můžeme ovlivnit, v jakém stavu bude ta infrastruktura, ptám se v souvislosti na problémy
v ulici Josefa Sodomky.“
Starostka podotýká, že ulice Josefa Sodomky je pořád soukromá.
Ing. Slonková dále odpovídá: „Budoucí správce stavby vydá souhlasné stanovisko k převzetí dokončené stavby, dále
že budoucí kupující byl budoucím prodávajícím písemně vyzván k účasti na všech kontrolních dnech, při kterých byla
řešena tahle část a že všechny případné změny stavby oproti projektové dokumentaci budou předem písemně
oznámeny budoucímu správci stavby, což je EVK.
Ing. Koubek: „Já myslím, že pokud to koupíme, tak nám vzniknou další náklady na vývoz odpadů, sekání trávy, údržba
chodníků, atd. a nevidím v tom žádný přínos, protože p. Kreuziger staví chalupy pro Pražáky a pro podobnou
klientelu, bude tam bydlet minimálně lidí, my nakoupíme infrastrukturu, o kterou se budeme starat, oni sem budou
jezdit na víkendy, my tam budeme sekat trávu, oni nám budou nadávat, že si sem přijeli odpočinout, atd. “
Dále se debatovalo o poplatcích za odpad, kde bylo vysvětleno, jaký je systém místního poplatku za odpady.
J. Chlada upozorňuje, že nám tady přibývají rekreační objekty, ve kterých není nikdo hlášený a platí se jen 550, -Kč
za ten objekt.
H. Marková: „Podle zákona místní poplatek za odpad platí osoba, která má v místě trvalý pobyt nebo vlastník
rekreačního objektu (domu nebo bytu) ve které není hlášená žádná osoba.“
DiS Voldřich se vrací ještě ke smlouvě: „Myslím si že je to řešeno docela dobře, takže z tohoto pohledu je ošetřená
pro toho budoucího kupujícího (město) dobře - podmínky pro to, aby byla nějaká záruka na ty stavby, které tam
provede investor (bude to provádět samozřejmě nějaká firma, která mu dá nějakou záruku, která potom přejde na
město, měla by být od doby kolaudace minimálně 5 let). Je uvedeno, že by město mělo mít možnost posílat své
zástupce na kontrolní dny, takže pokud se tam budou budovat sítě, které potom má město následně koupit, tak se
může město zúčastnit průběžně předávek. Na druhou stranu nerozumím tomu, proč by město mělo platit za
pozemky 100, -Kč/m2 protože je město nepotřebuje. Ty náklady mu vlastně zaplatí ti, kteří si tam koupí byty. Takže
podle mě, kdyby to daroval třeba za korunu nebo za dvě, tak by klidně mohl. Já jsem se zástavbou téhle lokality, tedy
s tímhle projektem tehdy nesouhlasil z toho důvodu, co tam má vzniknout – apartmány, kam se lidi budou jezdit
rekreovat, ale podle mě scénář bude ještě trochu jiný, ty lidi si to nakoupí jako investici a ani sem sami nebudou
jezdit, byty budou pronajímat dál a z toho může vzniknout velký ubytovací komplex, kde se budou lidé střídat po
týdnu. Nebudou sem jezdit jedni stálí. Je to takový dnešní trend, je to jednoduché a ti vlastníci si na tom nějaké
peníze vydělají a nic neztratí, protože ten byt hodnotu mít bude. Proto já nebudu hlasovat pro. Územní souhlas už
je, asi to tu teď už vyroste, ale aspoň bych se snažil ušetřit, aby ty podmínky byly pro město ty nejlepší, tzn. koupit
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to za méně, rozhodně neplatit nic za pozemky a zkusit ještě do smlouvy začlenit to, abychom se mohli podílet na
projektování těch staveb. Abychom mohli dohlédnout na materiál, který se bude na stavbu používat (kanalizační
trubky, kabel na osvětlení atd.). Úplně logicky se bude investor snažit, aby ho ta výstavba sítí stála co nejméně a on
na tom vydělal. Ale my, když to potom koupíme, se o to budeme už donekonečna starat. Mělo by se do smlouvy dát
ještě, kdo konkrétně to bude za město hlídat a řešit a mít šanci tam mít nějaký dozor. “
Mäntl Radek: “Materiály na infrastrukturu budou podle normy a my budeme účastníky kontrolních dnů a budeme
si to průběžně přebírat. “
Ing. Koubek: „Ještě bych doplnil ty odpady, určitě tam budou také nějaké odpadkové koše, které zase budeme muset
vyvážet a já mám strach, až napadne sníh, že nám přibyde zase takhle velký kus města, který budeme muset v zimě
rychle objet, rychle uklidit a někdo se tam třeba rozplácne, uklouzne a něco se mu stane. Se současnou technikou
jsme rádi, že stíháme to, co stíháme. A na ty posypy solí máme jeden jediný stroj.“
Starostka reaguje: „Vím, jaké problémy přináší ulice Josefa Sodomky, když není města, byly tam také nějaké přísliby,
jak nám to dají za 4, -Kč, pak jste si v minulém volebním období vyzkoušeli, že je to úplně jinak, teď za mnou přišla
jedna z vlastnic domu, já jsem jí poslala na technické služby, protože já jí nemůžu slíbit, že město bude protahovat
soukromou ulici, takže to přinese pro město jenom problémy. Co se týče odpadů, např. u nás v ulici není jediný
odpadkový koš. “
„No když pominu odpady tak minimálně ta zimní údržba, loni se řešil jeden případ u soudu, paní uklouzla, i když
jsme tu cestu ošetřili, údajně padal pořád sníh, soud jsme prohráli a tady nám vzniká další riziko“, dodává Ing.
Koubek.
„Já ještě zareaguji na tu cenu, za 1, -Kč nám to určitě nedá, p. Kreuziger staví i v jiných městech, a když jsme o tom
jednali, tak říkal, že takto jsou nastavené podmínky mezi ním a Plzní, kde také staví domy, a vždycky tedy sítě předával
za 1% té pořizovací ceny, 400 tis Kč by to být nemělo, mělo by to být méně. A 100, -Kč za 1m2 toho pozemku. My už
za sto korun neprodáváme nic“, dodává starostka.
BBuS. Míková se ptá, pokud se smlouva schválí, tak kdy bude třeba tyto peníze platit, zda je to v řádu několika let
nebo v příštím roce (z důvodu rozpočtu).
Starostka odpovídá, že v příštím roce určitě ne. Možná v roce 2021.
Ing. Slonková: „Ve smlouvě je uvedeno, že by se to platilo, jak budou dokončeny jednotlivé fáze. Já nevím částku,
jednalo se asi o 180 tis Kč za pozemky, a 400 tis. Kč za stavby.
Starostka se ptá Ing. Slonkové, zda je možnost tuhle záležitost ještě odložit a zkusit vyjednávat?
„Můžeme. Nevím ale, o čem chcete vyjednávat, jestli o ceně za 1m2 pozemku nebo o něčem jiném“, reaguje Ing.
Slonková.
Ing. Naušová: „Je to prostě moc, obojí!“
Ing. Slonková: „Pokud se jedná o to 1 %, to je standardní cena která je použita u ostatních jeho projektů, z toho p.
Kreuziger slevit nechce.“
Mgr. Svoboda: „Já bych dal hlasovat, vyjednávat se bude lépe, pokud bude usnesení že ZM tenhle bod (v této
podobě) neschválilo“.
Návrh na usnesení
Usnesení č. XX
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách vztahujících se k akci "Kašperské Hory,
lokalita Nová ul., zástavba území na pozemcích p. č. 72/2, 71, 2418, 72/1, 62/35 a 62/19 v k. ú. Kašperské Hory"
(kupní smlouvy, smlouva o zřízení věcného břemene), mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Romanem
Kreuzigerem, IČ: 74453726 .
PRO: 2 (Bernardová, Ing. Mäntl)
PROTI: 9 (Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Mäntl R., Ing. Naušová, Mgr. Svoboda, DiS
Voldřich)
ZDRŽEL SE: 2 (Ešner, Vrhel)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh nebyl přijat – usnesení nevzniklo.
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17. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Šumava-západ
-

předkládá starostka města
dodatek projednala rada města a doporučila zastupitelstvu města ke schválení na jednání dne 27. 11. 2019
(usnesení č. 38)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ze dne 21. 10. 2016

uzavřené dle ustan. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění
Poskytovatel: Město Kašperské Hory
Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
a
Příjemce:

Mikroregion Šumava-západ
Modrava 63, 341 92 Modrava
IČ: 709 22 152

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Putování bez hranic srdcem
Evropy“ v rámci Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

Čl. I
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2016 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ v rámci Přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.
2. Na základě dohody obou stran došlo ke změně v čl. IV., odst. 4. a v čl. IV. odst. 5. „Podmínky použití návratné
finanční výpomoci“ ve shora uvedené veřejnoprávní smlouvě.
Čl. II
Změny v podmínkách použití návratné finanční výpomoci
1. Oproti smlouvě se mění termín předložení finančního vypořádání použití návratné finanční výpomoci
poskytovateli.
Původní termín předložení: nejpozději do 31. 12. 2019
Nový termín předložení: nejpozději do 15. 6. 2020
2. Oproti smlouvě se mění termín vrácení částky návratné finanční výpomoci na účet poskytovatele nejpozději do:
Původní termín: nejpozději 31. 12. 2019
Nový termín: nejpozději do 15. 6. 2020
Čl. III
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 21. 10. 2016
zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
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3. Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzení tohoto dodatku.
V Kašperských Horách dne…………………………………………
……………………………………………………. .
Za Poskytovatele:
Bohuslava Bernardová

…………………………………………………….
Za Příjemce:
Ing. Jaroslav Tachovský

Je to to, co jsme tady probírali ve chvíli, kdy jsme se bavili o rozpočtovém opatření, mění se tímto dodatkem čl. č. 2,
kde se mění termín předložení finančního vypořádání použití návratné finanční výpomoci poskytovateli, původní
termín byl do 31. 12. 2019, nový termín předložení je nejpozději 15. 6. 2020. Druhý bod je vrácení návratné částky
finanční výpomoci na účet poskytovatele a to nejpozději do 15. 6. 2020.
Návrh na usnesení
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mikroregionu Šumava-západ, kterým se prodlužuje termín předložení finančního vypořádání a vrácení
částky návratné finanční výpomoci z 31. 12. 2019 na 15. 6. 2020.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední-Vimperská“
-

rada města projednala dodatek na zasedání 4. 12. 2019 a doporučila zastupitelstvu města tento dodatek
ke schválení
předkládá starostka města

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo tohoto dodatku zhotovitele: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo smlouvy objednatele č. 1: --číslo smlouvy objednatele č. 2: --číslo smlouvy zhotovitele: 19060-01
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ .
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I.

SMLUVNÍ STRANY
1.1.

Objednatel č. 1:
Město Kašperské Hory
sídlo: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené: Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČO: 002 55 645 DIČ: CZ00255645
tel: 376 503 411
datová schránka: kwjbxui
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Roman Bečvář, tel. : 376 503 426, e-mail: majetek2@kasphory. cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)
dále jen „objednatel č. 1“

1.2.

Objednatel č. 2:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. : Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk. eu
datová schránka: qbep485
telefon: 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických:
Radek Kadlec, tel. : 728 331 685, e-mail: radek. kadlec@suspk. eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)
Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3.

Zhotovitel:
„Společnost Kašperské Hory – Besední: SKT + SW“
se sídlem na adrese sídla vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Korespondenční adresa: Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy (dat. schránka: tqasgee)
Vedoucí společník:
Silnice Klatovy a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. : B 221, vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupená:
Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a. s.
IČO:
45357307
DIČ:
CZ45357307
telefon:
376 311 209
e-mail: klatovy@silnice-klatovy. cz
datová schránka:
tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Bureš, tel. 777 705 477, e-mail: zakazkado@silnice-klatovy. cz
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše
Společník:
SWIETELSKY stavební s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. : C 8032, vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
sídlo:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupená:
Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
IČO:
48035599
DIČ:
CZ48035599
telefon:
376 547 611
e-mail: office-susice@swietelsky. cz
datová schránka: amx5p38
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice
dále jen „zhotovitel“

II.

USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 1. 7. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem:
Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská (dále jen „SOD“).
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III.

ZMĚNA SOD
3.1.

S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly
zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2.

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list. Změnový list a
Rekapitulace stavby k dodatku č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a)

vícepracím v celkové hodnotě:
vícepráce pro objednatele č. 1
vícepráce pro objednatele č. 2

1 911 416, 11 Kč bez DPH
1 911 416, 11 Kč bez DPH
0, 00 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě:
méněpráce pro objednatele č. 1
méněpráce pro objednatele č. 2
3.4.

-2 054 532, 05 Kč bez DPH
-2 054 532, 05 Kč bez DPH
0, 00 Kč bez DPH

Ujednání SOD o ceně díla dle čl. III., odst. 3. 1 se v návaznosti na výše uvedenou změnu mění následovně:
a)
-

Celkem za dílo bez DPH
přičemž z toho
Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:
Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:

44 806 785, 80 Kč
38 364 241, 83 Kč
6 442 543, 97 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti
4.1.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází
za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a emailová adresa.

4.2.

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3.

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto
dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny
zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp.
smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné
nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

4.4.

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti
s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností
mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

4.5.

Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je
nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

5. Závěrečná ustanovení
5.1.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle
zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje
resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a
důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel
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před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv
vydaným Ministerstva vnitra.
5.3.

Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 2.

5.4.

Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději
do 30 dnů od jejího uzavření.

5.5.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran
založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.6.

Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto
smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD
ve znění tohoto dodatku.

5.7.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní
předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb. ) nestanoví jinak.

5.8.

Objednatel č. 1 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města
dne 12. 12. 2019.

6. Seznam příloh
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
- Změnový list č. 1
- Rekapitulace k dodatku č. 1
objednatel č. 1 :
___________________________
Město Kašperské Hory
Bohuslava Bernardová
starostka města

zhotovitel:
Společnost Kašperské Hory – Besední: SKT + SW
__________________________
Silnice Klatovy a. s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva a. s.
_________________________
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu

Objednatel č. 2:
___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského Kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal
Generální ředitel
podepsáno elektronicky

Starostka informuje o stavu rekonstrukce Besední ulice: „Máme zhruba třetinu hotovou, chybí tam osadit na
kandelábrech světla, které by měli dorazit z výroby, a pak bude ulice kompletní a bude zimní odstávka. Na jaře se
bude pokračovat. Poslední faktura je ze 4. 12. 2019, máme prostavěno 9. 822. 130, - Kč bez DPH, s DPH to dělá 11.
754. 858, 09 Kč. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo říká, že jsme srovnali všechny méněpráce a vícepráce na té části,
která je hotová, a je tam úspora cca 140. 000, -Kč. “
„Celkově je to obrovská částka“ konstatuje J. Chlada.
Starostka doplňuje: „Budeme pokračovat směrem ke škole k Vimperské ulici, bude se tam stavět odbočovací pruh,
bude se tam předělávat opěrná zeď která je před školou, bude se posouvat asi o 1, 5 m směrem ke škole, ptala jsem
se pana hejtmana, jestli nebude pro rok 2020 nějaká dotace, říkal, že ne, ale že můžeme zkusit požádat o
mimořádnou dotaci alespoň na tu opěrnou zeď. “
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„Proč se bude posouvat zeď?“ ptá se J. Ešner.
Ing. Naušová: „Kvůli kapličce, protože má věčně orvanou střechu. “
J. Chlada: „Tak ji zbouráme.“
Starostka: „To myslím, že by nám úplně neprošlo“.
„Ono se to spíš dělá kvůli tomu napojení, je tam špatný úhel, silnice se musí šoupnout ke škole, aby tam bylo vidět“,
doplňuje DiS Voldřich.
Starostka: „Gabiony, které jsou před halou, jsou stavěné v místě, kde už se s tím počítalo a kdybychom tu zeď u školy
neposouvali, tak ji stejně musíme přestavět, protože se nám sype na hlavu.“
J. Voldřich: „Na místě bývalé pily je výkopek zeminy, který už zřejmě zpátky na místo stavby nepůjde,
předpokládám“. „Ne, jestli jste si všimli, tak se to tam už uklízí, jsou tam dvě záležitosti, jednak to užívají ti, co staví
Besední ulici, měli ho uklidit, docela to tam ubývá, ale firma se ohrazovala, že tam je i materiál, který tam oni
nenavozili a údajně ho tam také ukládá Rynostav ze zvláštní školy. Měl s nimi jednat Ing. Bečvář, aby si po sobě
uklidili“, komentuje starostka. „Já se ptám spíš z toho důvodu, že nákladově velkou část akce dělá přesun materiálu
a likvidace toho výkopu na skládkách. Dohromady je to v řádech 2 mil. Kč. Ta zemina by se dala využít a mohlo by se
na tom něco ušetřit. Chtělo by to najít nějaký způsob, kde to ukládat, aby se to nemuselo ukládat na skládce. Viděl
jsem to na stránkách, kde je položkový rozpočet na stavbu a jsou tam položky na likvidaci odpadu na skládce. Jestli
by nebyla možnost příští rok na tu další etapu, na ty dvě třetiny co zbývají dokončit nebyla možnost - pokud se tady
má dál budovat na silnici Radešov - Kašperské Hory - ten rozšiřovací stoupací pruh nepoužít a nezkusit vyjednat
nějakou deponii, takže by se to vozilo o kousek dál. Sice bychom přišli o kousek louky, ale v budoucnu, až by se ta
stavba realizovala, tak by ten materiál tady byl“, pokračuje J. Voldřich.
„Vymyslete místo, kam by se to dalo“, souhlasí starostka.
„Jak jsem říkal, při výjezdu z Kašperských Hor po pravé straně je sráz a v územním plánu je plánovaný stoupací pruh
Radešov – Kašperské Hory a je na levé straně, takže tam se bude muset všude přisypávat. Někdy, v budoucnu. Ale
to spíš jestli nemá někdo tady o tom nějaké povědomí“, dodává J. Voldřich.
„Hejtman říkal, že v dohledné době to nebude“, informuje Ing. Naušová a pokračuje: „určitě by bylo logičtější, kdyby
se to zabralo z druhé strany, ale tam je hranice CHKO“, pokračuje.
„Tady jde o to, že po druhé straně je to kam vysypat, ale potřebujete k tomu souhlas životního prostředí“, doplňuje
J. Voldřich. „Pojďme se vrátit k té smlouvě, kdy tedy dodatkem snižujeme cenu o 143. 000, -Kč“ dodává závěrem
starostka.
Přílohy k Dodatku č. 1 jsou samostatnou přílohou podkladů pro jednání ZM
Návrh usnesení
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka BesedníVimperská“, který upravuje rozsah a cenu díla.
PRO: 11 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.

19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění sociálních služeb mezi městem Kašperské Hory a Oblastní
Charitou Sušice
- předkládá starostka města
 rada města projednala žádost Oblastní Charity o mimořádný příspěvek a schválila jeho poskytnutí na jednání
dne 2. 10. 2019 usnesením č. 12 (Rada města schvaluje mimořádný příspěvek na úhradu provozních nákladů
Oblastní charitě Sušice, Havlíčkova 95, 342 01 Sušice, ve výši 30. 000, - Kč); nyní je třeba vyřešit poskytnutí
formou dodatku k veřejnoprávní smlouvě, kterou má již OCH s městem uzavřenou; dodatek projednala rada
města 4. 12. 2019 a doporučuje zastupitelstvu tento dodatek ke schválení
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Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory
uzavřené dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:

a
Příjemce dotace:

Město Kašperské Hory
se sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645
/dále jako "poskytovatel"/
Oblastní charita Sušice
se sídlem Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
zastoupená Mgr. Jiřím Kohoutem, ředitelem
IČ: 64388441
DIČ: CZ26068877
/dále jako "příjemce"/

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. I. bod 1 smlouvy tak, že původní znění se
nahrazuje tímto zněním:
"1. Město Kašperské Hory poskytne ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši 230. 000, - Kč, tj. slovy dvě stě třicet
tisíc korun českých, a to za účelem realizace níže uvedených sociálních služeb příjemcem, jakožto závazku veřejné
služby:
1.1.1. pečovatelská služba (ID: 2850203),
1.1.2. odlehčovací služby (ID: 5068876),
1.1.3. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID: 5698303),
1.1.4. odborné sociální poradenství (ID: 5968813),
a to v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. "
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Města Kašperské Hory dne 12. 12. 2019 usnesením č…. .
V Kašperských Horách dne
______________________________
Město Kašperské Hory

______________________________
Oblastní charita Sušice

Návrh na usnesení
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Kašperské Hory na zajištění sociálních služeb Oblastní Charitou Sušice, kterým se mění výše poskytnuté
dotace z 200.000, - Kč na 230.000, - Kč.
PRO: 13 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich, Vrhel)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
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20. Změna zakladatelské listiny společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
- předkládá starostka města
Rada města Kašperské Hory na jednání 30. ledna 2019 o zrušení dozorčí rady společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.
Pro změnu v OR přímým zápisem prostřednictvím notáře je nutné schválení této změny, změny zakladatelské listiny,
zastupitelstvem města. Když se před lety rušila dozorčí rada KML, schvalovala to rada města a dávalo se to na
obchodní rejstřík, všechno bylo schváleno. Dnes je situace jiná, dnes to JUDr. Kozlová zúřaduje a zároveň to zapíše
do OR. Podmínkou bylo ale, schválení ZM.
Ing. Mäntl doplňuje, že ke zrušení dozorčí rady došlo i proto, že víceméně nebyla funkční a vlastně nebylo co řešit.
Návrh usnesení
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města rozhodlo dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích ve věci města Kašperské Hory, jakožto
jediného společníka obchodní společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ: 05230624, při výkonu působnosti valné
hromady dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o změně zakladatelské listiny společnosti EVK Kašperské
Hory s. r. o. ze dne 10. 5. 2016, a to tak, že se ruší článek IX. "Orgány společnosti", část C. "DOZORČÍ RADA", této
zakladatelské listiny.
PRO: 11 (Bernardová, Ešner, Bc. Geryková, Mgr. Havel, Chlada, Kalčíková, Ing. Koubek, Ing. Mäntl, Mäntl R., Ing.
Naušová, Vrhel)
PROTI: 2 (Mgr. Svoboda, DiS. Voldřich)
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN/OMLUVEN: 2 (Ing. Bechyně, Jirman)
Návrh byl přijat.
21. Ostatní
Nebyly zařazeny žádné další příspěvky k projednání a případnému hlasování o usnesení zastupitelstva.
22. Diskuse, závěr
a) fungování TS Power:
Ing. Naušová: „Dnes tady již zaznělo, že taneční skupina Power byla začleněna do TJ. Byl tady vysloven příslib, že
pokud to nebude řešit město, bude hradit náklady spojené s vedením účetnictví. Bylo by to 5.000, -Kč ročně, tak aby
s tím bylo počítáno do rozpočtu. Taneční skupina si bude žádat o příspěvek zvlášť, ale tohle bude tedy žádat přímo
tělovýchovná jednota. “
Vedoucí FO říká, že předpokládá, že tělovýchovné jednotě někdo účetnictví dělá.
„Ano, dělá a ten to bude dělat i taneční skupině“ říká Naušová.
„Takže si navýšíte žádost o dotaci pro taneční skupinu a vy už si to vypořádejte jak chcete“, doporučuje P. Míková.
„Akorát je to proti tomu usnesení, tam je řečeno, že taneční skupina nebude požadovat žádné finanční prostředky
po TJ Kašperské Hory“ říká Ing. Koubek.
Ing. Naušová vysvětluje, že je to usnesení znamená, že taneční skupina nebude požadovat peníze od TJ, které má na
běžnou činnost, ale to, co dostane od města, bude specifické a bude to přímo pro taneční skupinu.
Mgr. Svoboda: „Hanko ale ty peníze dostane TJ. “
„Ano, ale zřídí se tam účet, pro koho to bude“, doplňuje Naušová.
„Ono to usnesení je tak docela nešťastně formulované, protože je uvedeno, že veškeré financování bude formou
sponzoringu, to se dá vysvětlovat různě“, dodává Svoboda.
„Ale město je v tomto případě taky sponzor. “
Mgr. Svoboda: „Město není sponzor, to je spíš jako grant. “
Ing. Naušová: „Přátelé, já bych do toho nešťourala, ono to bylo dost těžké.“
J. Chlada se ptá, zda s tím Martina souhlasí. „Tady jde jen o to, jestli se to zahrne do jedné faktury“, dodává Ing.
Naušová.
Mgr. Nová doplnila, že na výkonném výboru TJ se to teď řešilo (3. 12.) dotazovala se způsob financování, je to takové
slovíčkaření, řešili jsme to, je tam uvedeno, že nebudeme po TJ požadovat žádné finanční prostředky. Ale v podstatě
ty peníze přijdou tělovýchově na účet“.
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„Ale bude tam určitě nějaký účelový znak“ dodává Mgr. Svoboda.
„Takže jestli to tak bude, že ty peníze, které přijdou na TJ budeme moci čerpat, jestli to bude nějaká účelová dotace,
tak je to v pořádku“, dodává Mgr. Nová.
Ing. Naušová říká, že pokud tam bude ona, že to paní Nová nemusí řešit.
Mgr. Nová: „Včera jsme byli na regionálním setkání, kde jsme tyhle věci také řešili, tak jsem se tam ptala i na
statutárního zástupce na ty věci, které máme od loňského prosince podepsané paní starostkou, protože jsme vlastně
fungovali pod IČ města, teď se to bude muset všechno přepsat, abychom mohli děti přihlásit na další taneční sezonu.
Chtěla bych Hance poděkovat za to, že projevila takový zájem a vzala to do svých rukou a pomohla to vyřešit ku
prospěchu těch dětí protože nejde o moji osobu, ale o ty děti. I když to bylo velice těžké tak to prošlo.“
b) VŘ na jednatele Statku Kašperské Hory s. r. o.:
- ohledně kandidáta který byl jmenován jednatelem společnosti diskutovali:
P. Čief (dotaz na kompetence vybraného jednatele); starostka města, Ing. M. Mäntl.
Dále si vzal slovo Ing. Kratochvíl, že by chtěl říci pár slov ke svému odchodu z funkce: „To, že odcházím, už tady
probíhá, já bych k tomu řekl jen, že odcházím na vlastní žádost, odcházím do jiné firmy, která mě oslovila, odcházím
se zvednutou hlavou, s čistým svědomím, nikdo mě odtud nevyháněl, strašně se mi tu líbilo, byl jsem tu dlouhou
dobu, ale bohužel, taková dlouhá doba nese s sebou také negativa, takové to vyhoření, fyzické i psychické vyčerpání
a došel jsem k závěru, že potřebuji změnu. Změnu jsem nevyhledával, přišla sama, rozhodnutí nebylo jednoduché,
budu dělat v podstatě stejnou práci jen v jiném prostředí, mezi novými lidmi. To je asi tolik k tomu, já vám všem
strašně moc děkuju, děkuju i vedení města a všem bývalým starostům, protože jsem jich zažil hodně, i hodně radních;
děkuji i pracovníků městského úřadu, se všemi se mi dobře spolupracovalo, snažil jsem se ten svěřený majetek
udržovat, zvelebovat společně se svými spolupracovníky a že jsme snažili nedělat městu ostudu a hospodařit s péčí
řádného hospodáře. To byla vždycky moje myšlenka. Někdy to nebylo jednoduché, ale na ty špatné věci se většinou
zapomíná a zůstane ve vzpomínkách jen to pěkné. Tak asi tolik k tomu. K výběrovému řízení, které majitel vyhlásil –
byly tam nějaké přihlášky, já jsem se výběrového řízení zúčastnil, Ing. Heberleinová, která se přihlásila, splnila
požadavky VŘ, zná veškerý provoz společnosti, myslím, že je to správná volba a bude to fungovat. Věřím, že jí
kolegové vyjdou vstříc a věřím, že to bude kolektiv správných zapálených nadšenců. Tak asi všechno, co jsem chtěl.
Děkuji“.
Starostka: „Já už jsem děkovala Ing. Kratochvílovi včera na radě města, já jsem vlastně byla první člověk, komu to
řekl, a když to zděšení ze mě trošku opadlo, tak jsem se zeptala, jestli má nástupce, odpověděl mi, že by věděl, kdo
by tuto pozici mohl zastávat, dále vše probíhalo v souladu s pravidly VŘ.“
c) linková autobusová doprava
J. Ešner: „Já bych chtěl říci jen krátce, že je nyní spousta zmatků kolem autobusové dopravy, jestli by tedy nestálo za
to, aby město stanovilo někoho, kdo bude do té doby, kdy se budou měnit jízdní řády jednat s těmi firmami, aby to
mělo nějaký smysl a nějakou hlavu. Protože sice jsem byl poučen, že nadále existuje spojení v 9 hod. do Sušice kvůli
doktorům, ale pro velký zájem že se jede přes Nezdice a tam tudy dolů. Zdá se mi to trochu divný, taky jsem slyšel,
že někdo bude zajišťovat tu dopravu, co dneska dělá obecní autobus, jestli je tu někdo, kdo ví, jak to opravdu bude.
Pár lidí se ptalo na informačním středisku, ale pracovnice opravdu nevěděly nic. Tak jestli se to nějak vylepší. “
Ing. Koubek: „ autobusovou dopravu v Plzeňském kraji organizuje firma POVED, což je plzeňský organizátor veřejné
dopravy. Plzeňský kraj vyhlásil výběrové řízení na autobusového dopravce jen jednoho. Od 13. června příštího roku
bude jezdit všechny trasy jedna jediná firma, kterou bude firma Arriva. Přebírá i naše spoje, a bude jezdit tady dál.
Od Povedu nám chodí různé změny jízdních řádů, které okamžitě vyvěšujeme na autobusové zastávky, neustále se
něco mění, protože je rozkopaná celá republika, všude se opravují silnice a jsou různé výluky, a aby autobusy
navazovaly na vlakové spoje, tak se překopávají jízdní řády každou chvíli. Takže my dostaneme e-mail, hned
vytiskneme jízdní řád a vyvěsíme. Ale nejsme schopni předpokládat, kdy se co změní. Takže od 14. 6. nebude jezdit
městský autobus, ale bude jezdit od firmy Arriva. “
- dále pan Ešner žádal o zveřejnění informací o dopravě v Kašperskohorském zpravodaji;
- diskuse se dále odvíjela o tom, zda bude POVED zajišťovat veškerou dopravu, kterou zajišťuje do 13. 6. 2020
místní autobusová linka, k tomu se dále vyjadřovala starostka, Ing. Koubek.
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d) realizace opravy cesty na Habeš a Nové Dvory
Pavel Holeček: „Já bych poprosil zastupitele, aby řekli, jak vypadá realizace opravy cesty na Habeš a Nové Dvory? Po
třech žádostech žádostech mi bylo řečeno, že se k tomu musí připravit nějaká projektová dokumentace a další
otázkou je jakým způsobem se prosadila asfaltová cesta z horizontu přes Žlíbek až na křižovatku na Nové Dvory a na
Hrad Kašperk, když to tedy nejde udělat až na Habeš, proč nejde udělat tenhle úsek?“
Starostka: „To je silnice, která se dělala v roce 2014/2015, nevím přesně, bylo to na dotaci Plzeňského kraje takže
pokud je to na dotaci musí být k tomu samozřejmě projekt, protože bez toho žádnou dotaci nedostanete. “
P. Holeček: „Já narážím na to, že paní Kubíková z památkové péče ze Sušice mi řekla, že město o tu cestu na Habeš
nepožádalo, ona se měla jen vyjádřit ke dvěma požadavkům, jak by ta cesta měla vypadat. Ptala se mě, kolik lidí tam
bydlí, říkal jsem, že tam bydlíme 3 rodiny počet lidí přesně nevím, to je věc města. A proč prý si tedy město o to
nepožádá, když tam má trvale hlášené obyvatele? Navíc jsou tam dva penziony, já tady nechci znovu ty peripetie
opakovat, doufám, že jste s těmi žádostmi seznámeni, že tedy víte, o čem mluvím, z mého pohledu nějaká úprava
navezením kamenů a uválcováním jsou vyhozené peníze. Jde mi o to, proč nemůže ta cesta v tom asfaltu pokračovat
a kdyby to město o to požádalo, tak by se ten památkový ústav k tomu vyjadřoval taky jinak, jestli mi tedy rozumíte.“
Starostka: „ Já vám rozumím, jenom nevím, co s tím mám udělat. Protože když jsme dělali Besední ulici, kde jsme
měli asfalty, tak jsme říkali, že asfalty předrtíme a uděláme z toho tady ten kousek komunikace. Já jsem na některých
jednáních s Ing. Bečvářem byla, a jestli si dobře vzpomínám, tak paní Kubíková říkala, že tam chce ten beton, který
vede k hradu. Když dáme beton tady do toho, tak tam projede traktor a máme po betonu. Můžu říct, že bez projektu
se stejně nepohneme, budeme ho muset udělat.“
P. Holeček: „ A má někdo ten projekt zadaný nebo jak jste vyhodnotili tu moji poslední žádost?“
Starostka odpovídá: „Pane Holečku, v době, až se bude připravovat rozpočet, tak se řekne, že máme na ty projekty
tolik a tolik peněz. V tuhle chvíli vám to neřeknu. A víte dobře, že i ta rovina, co vede k hradu asfalt není, protože
památkáři ho tam nechtějí.“
Ing. Naušová oslovuje Ing. Slonkovou, že u toho byla, když nastoupila, že musela předělávat projekt po předchozím
investičním technikovi, protože nám asfalt nepovolili. “
„Ale povolili, odvolací orgán ho povolil, jen se musel přepracovat projekt“, dodává vedoucí SÚ.
„Já si myslím, že to takhle nebylo, že tam jsou dvě zóny, v té vzdálenější to památkáři odsouhlasili, ale v té bližší
musel být beton“, vzpomíná Mgr. Svoboda.
K. Holečková: „Paní starostko, poradila byste nám, co máme teď dělat, máme tedy podat novou žádost, než se bude
připravovat rozpočet nebo máme vyčkat, že nás nějak oslovíte, abychom se té cesty někdy dočkali.“
R. Vrhel: „Já bych si koupil terénní auto asi. “
„No to není nejlepší nápad, terénní auta tam jsou a ničí se úplně stejně“, reaguje K. Holečková.
„Nebo se máme přestěhovat někam jinam?“ zlobí se p. Holeček.
„Máme tedy podat nějakou novou žádost?“ Pokračuje K. Holečková.
„Já to teď opravdu nevím“ odpovídá starostka.
DiS Voldřich: „Vím, že jste žádali několikrát, vím, že na městě žádost je, že ji tam příslušní pracovníci četli, takže je
jasný, že je tu požadavek na opravu nějaké cesty; to je ta jedna strana. Pak je tu druhá strana, když se ta cesta má
opravit, tak tu opravu musí někdo zaplatit. A tu opravu musí zaplatit ten, koho ta cesta je. A ten na tu opravu musí
nejprve sehnat peníze, musí udělat projekt. A když ten, který ji má opravit na to nemá peníze respektive má málo
peněz a je možná třeba opravit něco jiného, tak si můžete odpovědět sami, jak se to může vyvíjet.“
K. Holečková: „Ale v Kašperských Horách jsou místa, kde cesta už byla opravená a žije tam stejný počet obyvatel jako
u nás. “
Starostka: „Já jsem na to odpovídala, budeme sedět u rozpočtu, až tam nějaké peníze najdeme, tak můžeme říct
ano, uděláme toto. Já vám to v téhle chvíli neřeknu, to je spíš pro zastupitele - po novém roce musíme udělat
pracovní zastupitelstvo k rozpočtu, podle toho co říká Petra, musíme seškrtat 30 milionů. Je to hodně peněz.“
„No tak já myslím, že v tomhle případě jsme se v rozpočtu na rok 2020 bavili o projektu“, říká Mgr. Svoboda.
Ing. Naušová: „Zase teoreticky, víte, že byly i dotace na lesní cesty, tohle je lesní cesta, dalo by se možná požádat i
tam, ale nicméně teď dobíhá nějaké období, bude začínat nové, takže ještě neznáme pravidla, teď je takové
přechodové období a to je tam peněz vždycky málo. A pak jsou tady zase lidi, kteří nám chodí nadávat, proč děláme
asfaltové cesty v lese, když po městě máme škaredý cesty. Ono je to složité, ale zkuste vydržet, jestli se objeví nějaká
pobídka, možnost jak bychom vám mohli pomoci, tak vám určitě pomůžeme. “
„Ale stejně na to potřebujeme ten projekt“ dodává starostka.
„A vypsané dotace“, doplňuje Chlada.
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„Když se dělá rekonstrukce cesty, tak ten projekt je jednodušší“ dodává Naušová.
P. Holeček dál uvádí, že si všiml cesty z Dlouhé Vsi na Platoř, kde Dlouhá Ves také dělala cestu a bylo to financováno
z ROP. „Nešlo by to udělat stejně?“ dodává.
Ing. Naušová říká, že to právě teď vysvětlila, že to období nyní dobíhá, je to vždy na dobu 5 let, teď jsou tam zbytky
peněz a je to navíc strašné nejisté, na příští rok asi není vypsané nic a potom v roce 2021 bude nový balík těch peněz
tak se musí počkat, ale zatím se neví, kam budou dotace směřovat. Teď už se to nestihne.
P. Holeček: „ Já bych tedy ještě chtěl na závěr informovat, že kaplička na Nových Dvorech dostala nový nátěr fasádní
barvy, před dvěma lety byla natřená střecha a až půjdete kolem, můžete se zastavit a podívat se, je nově vyzdobená“.
Starostka: „ Tak na závěr něco příjemnějšího, letos začátkem roku se povedlo, že byl dostatek sněhu na to, aby se tu
nechaly udělat lyžařské stopy, dostali jsme nabídku, abychom se přidali k lyžařskému vleku a k hotelu Kašperk na to,
aby se natočil pořad „Běžkotoulky“. Pořad se bude vysílat teď v sobotu v 9 hod. ráno na ČT2 a opakovat se budou
na ČT Sport v sobotu 14. 12. v 15. 45, v úterý 17. 12. v 11. 50 a pak je tu hezký termín středa 18. 12 po půlnoci
v 5hod. 10minut. Ale v každém případě se podívejte, co jsme stvořili, účinkujeme v tom my dva (s Ing. Mäntlem),
účinkuje v tom Radek Vrhel a Mgr. Svoboda.“
Závěr

Starostka města v závěru zasedání 7. zastupitelstva města poděkovala všem za účast a oznámila, že termín
dalšího veřejného zasedání zastupitelstva bude včas oznámen prostřednictvím městského rozhlasu, na webových
stránkách města, na úředních deskách a elektronickou pozvánkou zastupitelům města. Předpokládaný termín je 27.
2. 2020.
Na závěr oslovila všechny přítomné: „Vzhledem k tomu, že je dnes poslední zastupitelstvo v roce, tak vám
přeji hezké svátky, prožijte si je v klidu, v pohodě, my to doufám na radnici také zvládneme v klidu a pohodě, 20. 12.
jsme na radnici naposledy, přijdeme 2. 1. 2020 s tím, že MěKIS a betlém budou fungovat. Betlém bude fungovat 24.
12. odpoledne, 25. 12. bude radnice úplně zavřená a 26. 12. bude zase v provozu betlém. Jinak v sobotu v 18. hod.
nám tvůrci představí nové figurky, jsem na to zvědavá, protože také nevím, co nového tam bude. No a do nového
roku hlavně hodně zdraví a pohody, ať se tady ještě dlouho scházíme. “
Jednání ZM bylo ukončeno ve 20. 00 hodin.
zapsala: Helena Marková
Ověřovatelé zápisu:
Ověřeno dne: 6. 1. 2020

.................................
Jan Voldřich, DiS.

...............................
Radek Mäntl

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

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