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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 19 dne 29. 6. 2020, 

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

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková 

Omluveni: -------------------- 

                      Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Volba jednatele obchodní společnosti  

a) volba jednatele Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o.  
b) Smlouva o výkonu funkce jednatele Technických služeb Města Kašperské Hory s. r. o. 

5. Ostatní 
       a) prodloužení záruky na servery MěÚ Kašperské Hory  

6. Závěr 

 

Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 29. 6. 2020; 

 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 

 

 

Rada města zvolila: 

 usnesením č. 3 - při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby 
Města Kašperské Hory s. r. o., IČ: 052 30 624 (dále jen "společnost") ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb. do funkce 

jednatele společnosti pana Bc. Marka Jana Vrbu,  
, s datem nástupu do funkce dne 1.  července 2020; 

 

Rada města schválila: 

 usnesením č. 4 - při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a § 12 odst. 1 a § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. znění Smlouvy 
o výkonu funkce jednatele společnosti, kterou uzavře společnost s panem Bc. Markem Janem 
Vrbou,  s datem zahájení výkonu 
funkce 1.  července 2020; 

 usnesením č. 5 - prodloužení záruky na IT vybavení MěÚ Kašperské Hory (2 servery) o 1 rok za 
celkovou cenu 48.080,56 Kč včetně DPH. 

 

Jednání rady města bylo ukončeno ve 14.30 hod.  

        V Kašperských Horách 29. 6. 2020 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

             v. r.              v. r.   

Ověřeno dne: 30. 6. 2020 


