Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 11 v roce 2021 dne 12. 5. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14.00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Pavlína Šimáčková
Omluveni: Mgr. Jaroslav Havel
Zahájení jednání: 14.00 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda - bytová komise;
5. Finanční agenda
a) rozpočtové opatření č. 5/2021;
b) zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2020;
6. Majetková agenda
a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“;
b) smlouva o vybudování a užívání parkovacích stání v rámci akce “Rezidence Sušická rekonstrukce
stávajícího objektu“ v Kašperských Horách;
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Kašperské Hory a firmou VAK Servis s.r.o., IČ: 6375869,
na zpracování projektové dokumentace k akci „Výstavba kanalizačního a vodovodního řadu v rozsahu
od křižovatky Sušická směrem na Tuškov po ulici Karlova“;
d) vyhodnocení poptávky na vypracování projektové dokumentace – vodovod a kanalizace v Karlově ulici
v Kašperských Horách;
e) návrh výzvy a zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy požární zbrojnice v Kašperských Horách“;
7. Pozemková agenda
a) ukončení nájemních smluv na nemovitosti v k. ú. Vchynice-Tetov I. a v k. ú. Svojše;
b) rozšíření plochy parkování na p. p. č. 2383 v Kašperských Horách;
c) umístění turistické informační tabule na turistické trase v k. ú. Lídlovy Dvory;
8. Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. - účetní závěrka 2020, výsledek hospodaření;
9. EVK Kašperské hory s. r. o. – zpráva o výsledcích hospodaření společnosti za I. čtvrtletí 2021;
10. Ostatní
a) vnitřní předpisy úřadu – tajemnice MěÚ;
b) informace starostky města;
c) žádost o zápůjčku finančních prostředků na realizaci projektu Šumavské trojhradí 2021;
d) stížnost na chování nájemníků v č.p. 384 v Kašperských Horách;
e) smlouva na divadelní produkce na hradě Kašperk;
f) nabídka ZAK TV s. r. o. Plzeň na výrobu TV prezentace města;
11. Závěr.
Rada města schválila:
usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 12. 5. 2021;
usnesením č. 3 - přidělení bytů v DPS Kašperské Hory dle doporučení bytové komise;
usnesením č. 4 - rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým se povyšují příjmy rozpočtu o částku 86.243,- Kč (dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon sociální práce);
usnesením č. 5 - Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“ a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy;
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usnesením č. 6 - Smlouvu o vybudování a užívání parkovacích stání v rámci stavby „Rezidence Sušická
rekonstrukce stávajícího objektu“ v Kašperských Horách, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a TPB
Development s.r.o. Druztová, IČ: 08357111, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
usnesením č. 14 - účetní uzávěrku společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o. za rok 2021;
usnesením č. 15 - převedení zisku společnosti Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o. ve výši 1.044.013,15
Kč na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let;
usnesením č. 17 – aktualizovanou Směrnici pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu
v Kašperských Horách, účinnou ke dni schválení, tj. k 12. 5. 2021;
usnesením č. 18 - Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů), účinná ke dni schválení, tj. k 12. 5. 2021;
Rada města souhlasila:
usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a firmou
VAK Servis s.r.o., IČ 6375869, uzavřené za účelem zpracování projektové dokumentace k akci „Výstavba
kanalizačního a vodovodního řadu, v rozsahu od křižovatky Sušická směrem na Tuškov po ulici Karlova“ dne
13. 2. 2018, dle návrhu a pověřuje starostku města podpisem Dodatku č. 1. Dodatek řeší posunutí termínu
dokončení projektové dokumentace do 30. 11. 2021 a navýšení ceny díla o 28.000,- Kč na cenu 85.000,-Kč bez
DPH;
usnesením č. 8 - s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a VAK SERVIS s.r.o.,
Klatovy, IČ: 26375869, jejímž předmětem je „Vypracování projektové dokumentace – Kašperské Hory - vodovod
a kanalizace v Karlově ulici“ pro vydání společného povolení a provádění stavby za celkovou cenu 95.000,- Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem;
usnesením č. 9 - s vyhlášením uzavřené výzvy k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu mimo režim
zákona o veřejných zakázkách na realizaci stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy požární zbrojnice
v Kašperských Horách“ dle předložené zadávací dokumentace a souhlasí s oslovením firem: ZSE s.r.o. Plzeň,
IČ: 63996197, MALSTAV s.r.o Ohrobec, IČ: 04055713, DSP Domažlický stavební podnik s.r.o Domažlice,
IČ: 25200631; Bis, A.s. - Bytové A Inženýrské Stavby, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, IČ: 40526151, PRIMA, akciová
společnost, Strakonice, IČO 47239743. Administraci zakázky provede investiční technik města Ing. Jana Slonková;
usnesením č. 11 - s uzavřením Dohody o ukončení nájmu na pozemkové parcely: p.č. 1067 v k. ú. Vchynice -Tetov
I., dále 603/1 a 602 - obě v k. ú. Svojše, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, se Správou NP Šumava, se sídlem
1. máje 260, 358 01 Vimperk. Ukončení smluv ke dni 31. 8. 2021;
usnesením č. 12 s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kašperské Hory a
341 92 Kašperské Hory, kterým se mění v čl. II, odst. 2.1. výměra předmětu nájmu,
2
a to z původních 18 m nově na: “Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do nájmu část pozemkové
parcely číslo 2383 o výměře 24 m2 pro účely parkování a umístění lehkého přístřešku pro osobní automobil“;
usnesením č. 13 s umístěním turistické informační tabule na hranici parcel p. p. č. 477/1 a 477/4 obě v k. ú.
Lídlovy Dvory. Náklady na výrobu, umístění a údržbu infotabule uhradí VELESLAVÍNOVA společnost s r. o., Podlesí
č. p. 1, 341 92 Kašperské Hory;
usnesením č. 22 - s uspořádáním divadelní produkce Spolku Kašpar Praha na hradě Kašperk v měsících květnu
a červnu 2021 dle předloženého návrhu akcí a předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy o uvedení pořadů mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Spolkem Kašpar, IČ: 549592;
Rada města nesouhlasila:
usnesením č. 23 - s výrobou prezentace města společností ZAK TV s. r. o. Plzeň za cenu 45.000,- Kč bez DPH;
Rada města jmenovala:
usnesením č. 10 - komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek pro akci: „Stavební úpravy požární
zbrojnice v Kašperských Horách“, ve složení: Bohuslava Bernardová, Miroslav Mäntl, Hana Naušová, Jaroslav
Havel, Radek Vrhel;
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Rada města vzala na vědomí:
usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
usnesením č. 16 - informaci o výsledcích hospodaření společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za I. čtvrtletí roku
2021 předloženou jednatelem společnosti;
usnesením č. 19 - zprávu o stavu veřejného pořádku na území města Kašperské Hory za rok 2020, předloženou
velitelem Obvodního oddělení Policie ČR v Kašperských Horách;
usnesením č. 21 - řešení stížnosti – sousedské spory v č. p. 384 v Kašperských Horách;

Rada města doporučila:
usnesením č. 20 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné zápůjčky na zajištění realizace aktivit
projektu Šumavské trojhradí 2021 ve výši 100.000,- Kč. O poskytnutí zápůjčky finančních prostředků bude
uzavřena Smlouva mezi zapsaným spolkem (vydlužitelem) a městem Kašperské Hory (zapůjčitelem) a současně
doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a zapsaným spolkem Šumavské trojhradí, z.s., IČ: 09925279;

Konec jednání: v 17.00 hod.
V Kašperských Horách 12. 5. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 17. 5. 2021
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