Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 14 dne 29. 4. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin.
Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl
Dále přítomni: Ing. Jana Slonková, Bc. M. J. Vrba, G. Švajková
Omluveni: Ing. A. Staňková
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Bytová agenda
a) řešení nájmu bytu v čp. 168 Kašperské Hory
b) žádost o byt v čp. 168 Kašperské Hory
c) žádost o byt v DPS

5. Majetková agenda

a) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Kašperské Hory, Rekonstrukce ulice Besední a křižovatka
Besední × Vimperská“
b) zpracování energetického auditu dle z. č. 406/200 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky v aktuálním
znění, včetně zhodnocení možných variant nového zdroje tepla a zhodnocení případné realizace
fotovoltaické elektrárny
c) zajištění technického dozoru stavebníka pro akci „Hrad Kašperk – návštěvnické WC na prvním
nádvoří“
d) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Vimperská – zpracování projektové
dokumentace“

6. EVK Kašperské Hory s. r. o.

a) zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky, schválení rozdělení hospodářského výsledku 2019
b) ekonomické hlášení o provozu společnosti za I. čtvrtletí 2020
c) žádost jednatele EVK Kašperské Hory s. r. o. o stanovení odměny

7. Ostatní
a)
b)
c)
d)
e)
f)

přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje
smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci: “Víceúčelové hřiště u školy“
veřejnoprávní smlouva- stavební úpravy „Návštěvnické centrum Antýgl“
nájemní smlouva s Kašperskohorskými městskými lesy s. r. o. – nemovitosti Svojše, Korýtko
výsledek VŘ na obsazení pracovní pozice vedoucí Finančního odboru
návrh na obnovu barokní sýpky v Kašperských Horách

8. Závěr
Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 29. 4. 2020;
 usnesením č. 21 - přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje, ve výši 4.489,30 Kč na pořízení
desinfekce a ochranných prostředků do autobusu;
 usnesením č. 24 - nájemní smlouvu mezi městem Kašperské Hory a společností Kašperskohorské
městské lesy s.r.o. na pronájem budovy č.p. 20 v katastrálním území Svojše a budovy č.p. 28
v katastrálním území Horská Kvilda, a to od 1. 5. 2020 na dobu neurčitou. Smlouva nahrazuje
Smlouvu o pronájmu bytových domů ze dne 10. 1. 2005, Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2006 a Dodatku
č. 2 ze dne 29. 3. 2013;
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Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 3 - informaci o zaplacení dluhu na nájemném k bytu v čp. 168, Kašperské Hory;
 usnesením č. 5 - vysvětlení zaslané
k situaci ohledně nájmu bytu v čp. 168 Kašperské Hory
a doporučuje, aby si žadatel podal standardní žádost o byt;
 usnesením č. 11 - informaci o povinnosti zpracovat energetický audit dle z. č. 406/200 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky v aktuálním znění;
 usnesením č. 15 - Zprávu o hospodaření EVK Kašperské Hory s. r. o. za rok 2019;
 usnesením č. 16 - účetní závěrku EVK Kašperské Hory s. r. o. za rok 2019, a to bez výhrad;
 usnesením č. 17 - převedení zisku společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za rok 2019, ve výši
2.124.341,76 Kč, na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let;
 usnesením č. 18 - ekonomické hlášení o provozu společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. za první
čtvrtletí roku 2020;
 usnesením č. 25 - doporučení výběrové komise k uzavření pracovní smlouvy na místo vedoucí
finančního odboru města Kašperské Hory;
 usnesením č. 27 - nabídku na obnovu barokní sýpky v Kašperských Horách zaslanou
Ing. P. Smětalem a doporučuje její projednání zastupitelstvu města;
Rada města jmenovala:
 usnesením č. 26 - na místo vedoucí finančního odboru města Kašperské Hory s platností od
1. 8. 2020 Ing. Jaroslavu Královou,
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 4 - s prodloužením nájemní smlouvy na byt v čp. 168 v Kašperských Horách od
15. 4. 2020 do 31. 5. 2020;
 usnesením č. 7 - s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo k akci „Rekonstrukce ulice Besední
a křižovatka Besední x Vimperská“, mezi Městem Kašperské Hory, Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje a zhotovitelem: Společností Kašperské Hory – Besední: SKT + SW, jehož
předmětem je prodloužení termínu plnění do 31. 8. 2021, a pověřila starostku města jejím
podpisem;
 usnesením č. 12 - s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru stavebníka v rámci
akce „Hrad Kašperk – návštěvnické WC na prvním nádvoří“, dle předložené cenové nabídky ve výši
29.000,- Kč bez DPH, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností GPL-Invest s.r.o., IČ
26070766 a pověřila starostku města podpisem příkazní smlouvy;
 usnesením č. 14 - s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice
Vimperská – zpracování projektové dokumentace“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645
a společností VIN Consult s.r.o., IČO 49614967, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění díla
do 31. 8. 2020, a pověřila starostku města jejím podpisem;
 usnesením č. 23 - s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby „Návštěvnické
centrum Antýgl“, která se dotýká práv města Kašperské Hory, a pověřila starostku města podpisem
smlouvy;
Rada města rozhodla:
 usnesením č. 8 - o zpracování studie, která řeší aktuální problémy regulace, zvýšení účinnosti
a navýšení kapacitních možností stávajícího CZT v rozsahu dle popisu v předložené cenové nabídce
ve výši 125.000,- Kč bez DPH společností ČEZ ESCO, a.s., IČ 03592880, a pověřila starostku
uzavřením smlouvy;
 usnesením č. 9 - o zpracování projektové dokumentace úpravy technologického zapojení
spalinových výměníků dle předložené nabídky firmy ČEZ ESCO, a.s., IČ 03592880, ve výši 45.000,bez DPH, a pověřila starostku uzavřením smlouvy;
 usnesením č. 10 - o zpracování povinného energetického auditu dle z. č. 406/200 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky v aktuálním znění, dle předložené indikativní nabídky společnosti ČEZ ESCO, a.s.,
IČ 03592880, ve výši 209.000,- Kč bez DPH, a pověřila starostku uzavřením smlouvy;
 usnesením č. 20 - o vyplacení jednorázové odměny jednateli EVK Kašperské Hory s. r. o. za výsledky
hospodaření společnosti za rok 2019;
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Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 6 - se zařazením žádosti

do seznamu žadatelů o byt v DPS Kašperské Hory;

Rada města revokovala:
 usnesením č. 13 - usnesení č. 14 ze dne 11. 12. 2019: „Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 7. 2. 2019, kterým se mění smluvní strany z důvodu ukončení
smlouvy jedním z nájemců.“
Rada města odložila:
 usnesením č. 19 - projednání žádosti o stanovení měsíční odměny jednatele EVK Kašperské Hory
s. r. o. do příštího jednání rady města;
 usnesením č. 22 - projednání Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci: “Víceúčelové
hřiště u školy“, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 a společností G-PROJECT, s.r.o., České
Budějovice, IČ: 260 64 928;
Jednání rady města bylo ukončeno v 16,55 hod.
V Kašperských Horách 29. 4. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.
Ověřeno dne: 6. 5. 2020

Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta
v. r.
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