Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 19 v roce 2022
které se konalo 07.09.2022 v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Pavlína Šimáčková
omluveni: místostarosta města Ing. Miroslav Mäntl
Zahájení jednání: ve 14:00 h
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Finanční agenda
a) plnění rozpočtu města k 31.08.2022;
b) rozpočtové opatření č. 14/2022;
5. Pozemková agenda
6. Majetková agenda - smlouva na zajištění činnosti TDS na akci „Přeložka propojovacího potrubí
pramenišť Nový a Starý Ždánov – neprovedená část stavby“;
7. Odbor životního prostředí
a) návrh na pokácení a prořezání suchých dřevin na pozemcích města v k. ú. Kašperské Hory
a v k. ú. Kavrlík;
b) návrh na umístění 3 kontejnerů na oděvy ve městě a návrh smlouvy;
8. Ostatní
a) smlouva o dílo na Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti
kybernetické bezpečnosti;
b) Hrad Kašperk - návrh licenční smlouvy na neomezené vydání brožury o hradu;
c) EVK Kašperské Hory, s. r. o. – úprava všeobecných technických a obchodních podmínek pro
uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s odběratelem (dále jen VOP)
a reklamačního řádu;
d) informace ODK MV CŘ o právní závadnosti návrhu OZV o stanovení místního koeficientu daně
z nemovitosti;
9. Závěr.
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 07.09.2022;
 usnesením č. 4 - rozpočtové opatření č. 14/2022, kterým dochází k přesunu na výdajové stránce
rozpočtu, kdy částka 500 tis. Kč se přesouvá z nespecifikované rezervy;
 usnesením č. 6 - uzavření Příkazní smlouvy pro výkon funkce technického dozoru stavebníka na
akci “Přeložka propojovacího potrubí pramenišť Nový a Starý Ždánov – neprovedená část
stavby“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Ing. Jaromírem Zelenkou, Strakonice,
IČ: 67172393, za cenu 45.000,00 Kč včetně DPH, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 10 - uzavření smlouvy o umístění a provozování 3 ks kontejnerů na zpětný odběr
textilu, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností TextilEco, a. s. Praha,
IČ: 28101766, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 11 - uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645, a společností ML Strategy, s. r. o., Zbečno, IČ: 03978427, za cenu 363.000,00 Kč
včetně DPH, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
 usnesením č. 12 - uzavření Licenční smlouvy k užití autorského díla s názvem „Hrad Kašperk,
publikace“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Mgr. Zdeňkem Svobodou, Kašperské
Hory, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;



usnesením č. 13 - v působnosti valné hromady společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o.,
aktualizované Všeobecné technické a obchodní podmínky pro uzavírání písemných smluv
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s odběratelem, včetně reklamačního řádu,
platné pro dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod
kanalizací pro veřejnou potřebu, účinné od 07.09.2022;

Rada města souhlasila:
 usnesením č. 5 - s prodloužením termínu pro nabídky na propachtování pozemků ve vlastnictví
města, a to p.p.č. 189/1 – část, 190/1, 2324 – část, 2326 a 2327 – vše v k. ú. Kašperské Hory
o celkové výměře celkem 4 690 m2. Uzávěrka pro nabídky zájemců je 10.10.2022 ve 12:00 hodin;
 usnesením č. 7 - s podáním žádosti o povolení kácení suchých dřevin na p.p.č. 2149/3 v k. ú.
Kašperské Hory a p.p.č. 118 v k. ú. Kavrlík a provedením prořezávky větví u dalších silně
proschlých dřevin v těchto místech.;
 usnesením č. 8 - s pokácením 8 ks suchých dřevin na p.p.č. 2149/3 v k. ú. Kašperské Hory a p.p.č.
118 v k. ú. Kavrlík (jasany) a provedením prořezávky větví u dalších silně proschlých dřevin
v těchto místech, dle návrhu referentky Odboru životního prostředí;
 usnesením č. 9 - s umístěním 3 ks kontejnerů na zpětný odběr textilu, se zásilkovými boxy
a systémem eko-kreditů, společnosti TextilEco, a.s. Praha, IČ: 28101766, ve městě Kašperské
Hory;
 usnesením č. 17 - s podáním žaloby o vyklizení městského bytu, který neoprávněně užívá
V. Smola, a dále s podáním návrhu na nařízení exekuce proti téže osobě za účelem vymožení
celkové částky ve výši 12.432,00 Kč;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 16 - s tím, aby bylo ve věci vyklizení bytu užívaného bývalým nájemcem V. Smolou
vyčkáváno na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ohledně ústavní stížnosti V. Smoly,
adresované Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 3 - informaci o plnění rozpočtu města k 31.08.2022;
 usnesením č. 14 - vyjádření Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR o posouzení návrhu
Obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti, které uvádí: „…že
po přezkoumání vlastní povahy městem vymezené „části města“, pro kterou na základě
§ 12 zákona o dani z nemovitých věcí stanovuje místní koeficient, Ministerstvo vnitra dospělo
k závěru, že vymezené části území města nelze považovat za „části obce (města)“ ve smyslu níže
uvedené interpretace tohoto pojmu, a předmětné vymezení je tudíž provedeno v rozporu se
zákonem.“ Informace bude předána všem zastupitelům v podkladech pro jednání zastupitelstva
města;
 usnesením č. 15 - informace o vývoji sporu mezi městem a bývalým nájemcem městského bytu
V. Smolou ohledně neoprávněného užívání městského bytu.
Konec jednání v 16:00 hodin.

Bohuslava Bernardová, starostka
místostarosta

Radek Vrhel, člen rady města

Ověřeno dne: 12.09.2022
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