
ocení 
Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 13 v roce 2022  

které se konalo 22.06.2022 v kanceláři starostky města. 
 

Přítomni:  
starostka města: Bohuslava Bernardová 

místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl 
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel 

Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Petr Málek, Mgr. Václav Kůs, Bc. Klára Staňková 

Omluveni: -------------- 

Zahájení jednání: ve 14:00 h 

 

 

PROGRAM 

 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. OS Hrad Kašperk  

a) Poptávka na zhotovitele I. etapy akce Zastřešení torza cihelné helmice na západní věži;  
b) Smlouva o spolupráci - služba Multisport; 
c) úprava ceny rodinného vstupného; 

5. Majetková agenda 

a) stanovisko ke stavbě a souhlas s umístěním stavby „Kašperské Hory – vodovod a kanalizace 

v Karlově ulici; 
b) Smlouva o budoucích kupních smlouvách a plánovací smlouva – Parkoviště Smetanova ul. 

v Kašperských Horách; 
c) Dotace Plzeňského kraje na pořízení projektové dokumentace k akci “Otavská cyklostezka, 

úsek Radešov-Kašperské Hory“; 
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Plzeňského kraje na pořízení projektové 

dokumentace k akci “Otavská cyklostezka, úsek Radešov-Kašperské Hory“ 

e) Příkazní smlouva na projektovou dokumentaci pro stavební řízení a provedení stavby akce 
“Otavská cyklostezka, úsek Radešov-Kašperské Hory“ 

f) Smlouva na zajištění služeb Technického dozoru stavebníka na akci „Odlehčení kanalizace 
Husova ulice v Kašperských Horách“;  

6. Finanční agenda  

a) závěrečný účet města za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora; 
7. Bytová agenda 

8. Statek Kašperské Hory, s.r.o. – výsledek hospodaření za rok 2021, převod hospodářského 
výsledku; 

9. Ostatní   
a) stanovení odměny řediteli Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy 

Kašperské Hory, p.o.; 
b) prominutí poplatku za odpady, žádost a návrh;  
c) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 

„Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022“; 
d) návrh na začlenění města Kašperské Hory do oblasti komunitní/komunální energetiky; 

e) stanovisko k odstranění stavby chaty pod Roklanem (bývalé hájenky); 
f) Výroční zpráva Kašperskohorských městských lesů, s. r. o. za rok 2021; 

10. Závěr.  
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Rada města schválila: 
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 22.06.2022; 

 usnesením č. 3 - výzvu k podání cenových nabídek na zhotovitele stavby „Zastřešení torza cihelné 
helmice na západní věži – I. etapa“, dle předložených podkladů, a oslovení firem: TESMO, s. r. o. 

Plzeň, IČ: 25131010, TESAI s.r.o. Karlovy Vary, IČ: 07517921, Jaroslav Kostelník, Zaluží, 
IČ: 43314741; 

 usnesením č. 5 - uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Kašperské Hory, IČ: 002556455, 
a společností MultiSport Benefit, s.r.o, Praha 4, IČ: 24715298, která upravuje obchodní vztahy 
mezi městem Kašperské Hory – OS Hrad Kašperk a společností poskytující služby v oblasti 

zaměstnaneckých benefitů, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 20 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt v čp. 301, Kašperské Hory, který 
upravuje přechod nájmu bytu na dědice; 

 usnesením č. 21 - hospodářský výsledek společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. za rok 2021 
a současně převedení  zisku ve výši 707.392,83 Kč na  účet 428 – nerozdělený zisk minulých let;  

 usnesením č. 22 - jednorázovou mimořádnou odměnu řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, 

p. o., ve výši . Odměna je splatná ve výplatě za červen 2022; 
 usnesením č. 24 - přijetí dotace Plzeňského kraje ve výši 42.000,00 Kč na dotisk propagačních 

materiálů města a hradu v jazykových mutacích a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2022“, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 27- v působnosti valné hromady společnosti Kašperskohorské městské lesy, s.. r. o. 
Výroční zprávu společnosti za rok 2021, včetně roční účetní závěrky za rok 2021, návrhu na 
rozdělení hospodářského výsledku a žádosti o přidělení částky do sociálního fondu společnosti, 
a to bez výhrad; 

 

Rada města jmenovala: 
 usnesením č. 4 - členy komise pro vyhodnocení nabídek na zhotovení stavby „Zastřešení torza 

cihelné helmice na západní věži – I. etapa“:  Mgr. Václav Kůs, Bohuslava Bernardová, Mgr. 
Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl; 

 

Rada města revokovala: 

 usnesením č. 6 - usnesení č. 24 ze dne 25.05.2022: Rada města souhlasí se změnou výše vstupného na 
hrad Kašperk za základní komentované prohlídky s průvodcem, a to s platností od 01.06.2022:   

druh vstupného nová cena od 01.06.2022 

základní vstupné  145,00 Kč 

snížené vstupné  120,00 Kč  
děti do 6 let  40,00 Kč 

rodinné vstupné  400,00 Kč 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesením č. 7 - se změnou výše vstupného na hrad Kašperk za základní komentované prohlídky 

s průvodcem, a to s platností od 23.06.2022: 
druh vstupného nová cena od 

01.06.2022 

základní vstupné  145,00 Kč 

snížené vstupné  120,00 Kč  
děti do 6 let  40,00 Kč 

rodinné vstupné (2 dospělí + 2 a více dětí) 410,00 Kč 
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 usnesením č. 8 - se stavbou „Kašperské Hory – vodovod a kanalizace v Karlově ulici“ na základě 
dokumentace předložené společností VAK SERVIS, s.r.o. Klatovy, IČ: 26375869;  

 usnesením č. 9 - s umístěním stavby  „Kašperské Hory – vodovod a kanalizace v Karlově ulici“ do 
pozemků ve vlastnictví města Kašperské Hory: 709/18, 698/18 709/22, 709/19, 709/20, 709/23, 
709/17, 709/17, 709/24, 705/10, 709/21, 2143/8, 694/78, 694/66, 694/79 vše v k.ú. Kašperské 
Hory na základě dokumentace předložené společností VAK SERVIS, s.r.o. Klatovy, IČ: 26375869; 

 usnesením č. 11 - s uzavřením smlouvy mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Plzeňským 
krajem, IČ: 70890366, o poskytnutí účelové dotace 200.00,00 Kč na „Vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby na Otavskou cyklostezku, úsek Radešov – 

Kašperské Hory, stavební úpravy lesní cesty na cyklostezku“, a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 12 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi 
městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a Plzeňským krajem, IČ: 70890366, z rozpočtu Plzeňského 
kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 
v roce 2021“ č. 18142021 ze dne 16.07.2021, který řeší prodloužení termínu pro předložení 
závěrečné zprávy a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 13 - s uzavřením Příkazní smlouvy mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 
a Ing. Jiřím Ševčíkem, Plzeň, IČ: 68825790, na zajištění veškerých činností spojených 
s vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby na Otavskou 
cyklostezku, úsek Radešov – Kašperské Hory, za celkovou cenu 438.000,00 Kč, a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 14 - s uzavřením Příkazní smlouvy mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, 
a Ing. Zelenkou, Vodárenská 352, 368 01 Strakonice za cenu 46.685,00 Kč včetně DPH na zajištění 
služeb technického dozoru stavebníka v rámci stavby “Kašperské Hory odlehčovací stoka 
z Husovy ulice do sběrače“, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 16 - s prodloužením nájemních smluv k městským bytům těm nájemníkům, kteří 
o to včas požádali a u nichž není důvod k zamítnutí žádosti. Současně rada města akceptuje návrh 

na úpravu doby trvání nájmu (prodloužení intervalu trvání nájmu stanoveného v dodatcích ke 
smlouvám) u nájemníků , kdy jsou dlouhodobě řádně plněny 
povinnosti nájemníka; 

 usnesením č. 18 - se zapsáním nových žádostí do seznamu uchazečů, kteří žádají o byt v DPS 

Kašperské Hory; 
 usnesením č. 19 - se zapsáním nové žádosti o přidělení městského bytu do seznamu uchazečů; 

 

Rada města nesouhlasila: 
 usnesením č. 17 - s prodloužením doby trvání nájmu (prodloužení intervalu trvání nájmu 

upraveného dodatkem ke smlouvám) u nájemníka 
 usnesením č. 26 - se záměrem Správy NP Šumava odstranit bez náhrady chatu pod Roklanem 

(bývalou hájenku) a vyzývá Správu NP Šumava k zastavení realizace tohoto záměru, 
přehodnocení situace a hledání možností, jak tento historicky cenný prvek a jeho odkaz 
v šumavské krajině zachovat; 

 

Rada města doporučila: 
 usnesením č. 10 - zastupitelstvu města projednat a schválit předložený návrh Smlouvy 

o budoucích kupních smlouvách a plánovací smlouvy – Parkoviště Smetanova ul. v Kašperských 
Horách, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a Ing. Petrem Smětalem, Kašperské Hory, 
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IČ: 05703859. Smlouva řeší podmínky společného projektu na výstavbu parkoviště v ulici 

Smetanova v Kašperských Horách; 

 usnesením č. 15 - zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města Kašperské Hory za rok 
2021, včetně Zprávy nezávislého auditora, a to bez výhrad. 

 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;  
 usnesením č. 23 - dopis se žádostí o prominutí poplatku a návrhem na úpravu obecně závazné 

vyhlášky ze dne 08.06.2022;  

 usnesením č. 25 - návrh na začlenění města do oblasti komunitní/komunální energetiky 
a  vytvoření Koncepce regionálního energetického komplexu města Kašperské Hory podle 
předloženého podkladu Ing. Františkem Krejčím, ČSOP Rejštejn. 

 

 

 

 

Konec jednání v 16:30 hodin. 

 

 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka     Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 

Ověřeno dne: 27.06.2022 

 


