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USNESENÍ z jednání rady města Kašperské Hory dne 26. 11. 2018. 
1. jednání rady města se konalo v kanceláři starostky města. 

 
 
 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mg. Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana 
Naušová 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková 
Omluveni: --- 
Zapisovatelka: Lenka Doubková 
                                                                                                

Jednání bylo zahájeno ve 14.30 hodin.  
 
 

Program: 

1. Rozpočtové opatření 14/2018 
2. Ukončení členství v redakční radě Kašperskohorského zpravodaje  
3. Žádost o dotaci na výkon zdrav. služeb Zdravotnické služby Šumava s. r. o. na r. 2019 
4. Žádost TS POWER o začlenění do struktury města  
5. Zmocněnec města pro řešení nového územního plánu 
6. Změna organizační struktury úřadu, ukončení pracovního poměru 
7. Ukončení pracovního poměru, ukončení smlouvy s právním zástupcem města  
8. Diskuse, závěr 

 

Rada města schválila: 
usnesení č. 1   - Rozpočtové opatření č. 14/2018 dle Přílohy č. 1; 
 
usnesení č. 6 - Novou organizační strukturu města, v níž došlo ke zrušení sekretariátu, tj. 
zrušení jednoho pracovního úvazku asistentky/sekretářky starosty a tajemníka MěÚ 
s okamžitou platností, bez náhrady; 
 
usnesení č. 9 - ukončení smlouvy s dosavadním právním zástupcem města JUDr. Tomášem 
Samkem, AK Holá, Janík, Samek Příbram, pobočka Vimperk. Od 1. ledna 2019 bude město 
zastupovat JUDr. Karel Baumruk, Klatovy; 

 
Rada města rozhodla: 
usnesením č. 7 - o ukončení pracovního poměru asistentky/sekretářky starosty a tajemníka 
MěÚ s okamžitou platností; 
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usnesením č. 8 - o ukončení pracovního poměru pracovnice na pozici mzdová účetní-účetní/ 
matrikářka ve zkušební době. Stávající pracovnice bude tuto pozici vykonávat i nadále beze 
změn, v případě nutnosti zástupu mzdové účetní toto bude řešeno individuálně; 

 
Rada města vzala na vědomí: 
usnesení č. 2 - informaci Libora Štěrby o ukončení jeho členství v redakční radě 
Kašperskohorského Zpravodaje; 
 
usnesení č. 4 - žádost TS Power  o začlenění do organizační struktury města Kašperské Hory  
a uložila tajemnici  MěÚ, aby ve spolupráci s právníkem města a M. Novou připravila 
podklady pro projednání tohoto začlenění a předložila je na jednání rady města v prosinci 
2018; 
 
 
Rada města doporučila : 
usnesení č. 3 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na provoz společnosti 
Zdravotnické služby Šumava s.r.o. na rok 2019 ve výši 232 000,- Kč (pokrytí mzdových 
nákladů); 
 
Rada města určila: 
usnesením č. 5 – zmocněncem města pro řešení otázek spojených s vypracováním nového 
Územního plánu města Kašperské Hory Ing. Alenu Balounovou. 
 
 
 

Jednání rady města bylo ukončeno v 16.30hod. 

                                                                Zapsala: Lenka Doubková 
V Kašperských Horách 26. 11. 2018 

 
 
 
 
 
Bohuslava Bernardová, starostka                                           Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
 
Ověřeno dne: 4. 12. 2018 


