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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 21 dne 29. 7. 2020, 
které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin. 

 
Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 
členové rady města: Radek Vrhel, Ing. Hana Naušová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková 
Omluveni: ------------------ 
                                 Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 
 
 
 
PROGRAM 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 8/2020 
5. OS Hrad Kašperk  - Smlouva o dotaci /  Šumavské Trojhradí 2020 
6. Nařízení města Kašperské Hory č. 3/2020, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených 

oblastech ve správním území města 
7. EVK Kašperské Hory – pořízení služebního vozu  
8. Závěr 

 
Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 29. 7. 2020; 

 usnesením č. 3 - rozpočtové opatření č. 8/2020, kterým se navyšuje kapitola příjmů o 90.000,-Kč 
(dotace od PK pro projekt Šumavské Trojhradí 2020), kapitola výdajů se nemění (vnitřní přesun 
položek: 141.000,- Kč ochranný nástřik krovu radnice;  103.000,- Kč na vypracování prováděcí 
dokumentace kpro propojení rozvodů CZT v Šumavské ul.); 

 usnesením č. 4 - Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro 
rok 2020, na projekt Šumavské Trojhradí 2020, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 

 usnesením č. 5 - Nařízení města Kašperské Hory č. 3/2020, o stání silničních motorových vozidel ve 
vymezených oblastech ve správním území města, jímž je upravena doba a cena placeného stání na 
vymezených plochách města, a to s účinností od 15. 8. 2020; 

 
Rada města vzala na vědomí: 

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

 usnesením č. 6 – RM vzala na vědomí porovnání  nabídek pro pořízení služebního vozidla pro EVK 
Kašperské Hory s. r. o. předložené jednatelem společnosti a souhlasila s výběrem vozu pro potřeby 
zajištění provozu společnosti.  

 
Jednání rady města bylo ukončeno v 14,30 hod.  

        V Kašperských Horách 29. 7. 2020 
 
 
 
 
 
Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 
             v. r.              v. r.   
Ověřeno dne: 30. 7. 2020 


