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Usnesení  z 3. jednání Rady města Kašperské Hory dne 12. 12. 2018. 
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 
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Ing. Jana Slonková, Ing. Jiří Lejsek, Ing. Roman Bečvář 
Omluveni: Ing. Hana Naušová 
                                                                                                   Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin.  
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Kontrola usnesení 
4. Přestavba  staré tělocvičny – Ing. Jiří Lejsek 
5. Odbor správy majetku a investic města  

a. Výpočet ceny vodného a stočného 
b. Novostavba RD – Uxa, Válková 

6. Žádost o příspěvek – Oblastní charita Sušice 
7. Žádost o pronájem Horského Klubu - Jonáš 
8. Ostatní, různé  
9. Závěr 

 

Rada města schválila: 

usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 12. 12. 2018.  

usnesením č. 6 -  bezplatný dlouhodobý pronájem klubovny č. 2 v Horském klubu Oblastní charitě Sušice, 

jako zástupci provozovatele volnočasového klubu Jonáš, pro činnost dětského klubu Jonáš v roce 2019, 
1× týdně ve čtvrtek od 15,00 hodin do 18,00 hodin, za podmínek stanovených ve smlouvě o výpůjčce 
(bezúplatné užívání) nebytových prostor; 

 
 
Rada města vzala na vědomí: 
usnesením č. 2 -  zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 
 
usnesením č. 3 - informace vedoucí Odboru správy majetku a investic města ohledně  výpočtu ceny 
vodného a stočného v případě financování  oprav infrastruktury za použití dotací v plné výši, za použití 
dotací v částečné výši a bez použití dotací. Rada města bude dále o  možné úpravě ceny vody jednat i se 
zastupiteli a  konečné rozhodnutí schválí usnesením; 
 
Rada města souhlasila 
usnesením č. 4 - se stavbou RD stavebníků Lukáš Uxa, Horní 381, 341 92 Kašperské Hory a Jana Válková, 

Milence 71, 340 22 Dešenice, na p.p.č. 2020/5  v k.ú. Kašperské Hory dle předložené projektové 
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dokumentace ohlášené stavby, s napojením na inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace) a dále 

s napojením k místní komunikaci ul. Smetanova; 

 

usnesením č. 7 - s řešením smluvního vztahu se společností Mediatel s. r. o. (změna, případně 

zrušení smlouvy) ve smyslu zvýšení efektivity vynaložených prostředků na inzerci města na portálu 

www.zlatestranky.cz; 

 

Rada města doporučila  

usnesením č. 5 - zastupitelstvu města schválit dotaci a příslušnou veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory ve výši 200.000,- Kč (pečovatelská služba, 

odlehčovací, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné 

sociální poradenství),  mezi poskytovatelem dotace Městem Kašperské Hory a příjemcem dotace 

Oblastní charitou Sušice;  

 

usnesením č. 8. - zastupitelstvu města schválit, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města 

Kašperské Hory na období 2019 -2021, sestavený na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 

Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 

Rada města odvolala a jmenovala: 

usnesením č. 9 -  odvolala z kulturní a sportovní komise Mgr. J. Havla a  členem komise jmenovala  

M. Egera. Komise bude dále pracovat ve složení: Mgr. Z. Svoboda, Mgr. J. Skořepová, R. Vrhel, 

PhDr. V. Horpeniak, M. Eger; 

 

usnesením č. 10 – odvolala z bytové komise Miloslava Egera a členem komise jmenovala  

J. Švajkovou. Bytová komise bude nadále pracovat ve složení: J. Švajková, M. Hanzíková a M. 

Kaisrová.  

V Kašperských Horách 12. 12. 2018 
 
 
 
 
Bohuslava Bernardová, starostka                                          Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta  
                       v. r.                   v. r.  
 
 
Ověřeno dne: 18. prosince 2018 


