Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 23 v roce 2021 dne 7. 10. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 10,30 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková
Omluveni: --Zahájení jednání: v 10,30 hodin
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Pozemková agenda
a) záměr pronájmu pozemku p. č. 2150/44 v k. ú. Kašperské Hory;
Plná moc pro zástupce města Klatovy na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky
v Hradci Králové;
Rozpočtové opatření č. 15/2021;
Pořízení nového vozidla pro MěÚ Kašperské Hory;
Závěr.

Rada města schválila
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 7. 10. 2021;
 usnesením č. 3 - záměr pronájmu pozemku p. č. 2150/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Kašperské Hory o výměře 123 m2 pro účely skladování materiálu, s těmito podmínkami:
nájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok, nájemné se
bude zvyšovat o inflaci, pokud tato dosáhne kumulativně výše 3 %.
 usnesením č. 4 - udělení plné moci městu Klatovy, pro zastupování města Kašperské Hory na XVIII.
sněmu Svazu měst a obcí ČR v Hradci Králové, ve dnech 21. – 22. října 2021;
 usnesením č. 5 - rozpočtové opatření č. 15/2021, kterým se přesouvá částka 500.000,- Kč z položky
6121 ‚budovy, haly a stavby‘ do položky 6123 ‚dopravní prostředky‘. Kapitola výdajů se celkově
v rozpočtu nenavyšuje;
Rada města souhlasila
 usnesením č. 6 - s pořízením osobního vozidla pro Městský úřad Kašperské Hory, a to do výše max.
500. 000,- Kč vč. DPH;

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

Konec jednání: v 11,00 hodin
V Kašperských Horách 7. 10. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka.
v. r.

Ing. Miroslav Mántl, místostarosta
v. r.

Ověřeno dne: 8. 10. 2021
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