Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 1 v roce 2022
které se konalo 05.01.2022 v kanceláři starostky města.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
místostarosta města: Ing. Miroslav Mäntl
členové rady města: Ing. Hana Naušová, Mgr. Jaroslav Havel
Dále přítomni: Ing. Andrea Staňková, Helena Marková, Ing. Jaroslava Králová, DiS.
Omluveni: Radek Vrhel
Zahájení jednání: ve 14:00 h
PROGRAM
Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Pozemková agenda
a) pacht části nemovitosti p.p.č. 2150/1 v k. ú. Kašperské Hory;
b) pacht nemovitosti p.p.č. 1368 v k. ú. Vchynice-Tetov I – parkoviště Antýgl;
c) pacht částí pozemků pro účely zřízení předzahrádek v k. ú. Kašperské Hory;
d) pronájem části nemovitosti p.p.č. 722/8 v k.ú. Červená u Kašperských Hor;
e) žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Opolenec;
f) smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka v k. ú.
Horská Kvilda;
5. Odbor životního prostředí
a) žádost o povolení pokácení smrku v k. ú. Žlíbek;
b) změna sazebníku odměn za zajištění a obsluhu míst zpětného odběru ve veřejné síti i ve
sběrném dvoře – EKO KOM, a. s.;
6. Ostatní
a) žádost o prodloužení nájemní smlouvy na stánek na náměstí v Kašperských Horách;
b) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Kašperské Hory,
z. s.;
c) EVK Kašperské Hory, s. r. o. - Dohoda o úhradě nákladů na pořízení technického
zhodnocení;
d) pravidla pro poskytování tuzemských cestovních náhrad pro rok 2022 pro
zaměstnance města a úřadu;
e) aktualizace Statutu sociálního fondu a příslušných příloh;
f) žádost o výpůjčku prostor pro činnost Klubu Jonáš;
g) pojištění majetku města;
h) vyjádření k záležitosti sporu s nájemníkem městského bytu;
i) nabídka zpracování a zveřejnění pořadu Běžkotoulky;
7. Závěr.
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Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání rady dne 05.01.2022;
 usnesením č. 7 - záměr darovat pozemky p.p.č. 258/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 165 m2,
p.p.č. 258/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a p.p.č. 355/4 – ostatní plocha, silnice
o výměře 18 m2, vše v k.ú. Opolenec;






usnesením č. 13 - uzavření Dohody o úhradě nákladů na pořízení technického zhodnocení,
uzavřené dle čl. IV Smlouvy o pachtu a provozování centrálního zásobování teplem ze dne
09.12.2020, mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a EVK Kašperské Hory, s. r. o.,
IČ: 05230624, ve výši 457.900,00 Kč včetně DPH;
usnesením č. 14 - pravidla pro poskytování tuzemských cestovních náhrad pro rok 2022 pro
zaměstnance města a úřadu, podle předloženého návrhu;
usnesením č. 17 - změnu výše pojištění majetku a odpovědnosti v rámci uzavřené pojistné
smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Praha, na majetek
města, podle návrhu pojišťovacího makléře, ve výši o cca 35.000,00 Kč/rok a pověřuje starostku
města podpisem Dodatku č. 13 smlouvy;

Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 10 - informace o změně sazebníku odměn za zajištění a obsluhu míst zpětného
odběru ve veřejné síti i ve sběrném dvoře poskytnuté společností EKO KOM, a. s., s platností od
01.01.2022;
podal dovolání proti
 usnesením č. 18 - že nájemník městského bytu,
rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2021;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 3 - s propachtováním části p.p.č. 2150/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9 m2, v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky pachtu: pachtovné 510,00 Kč/měsíc, na dobu
určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, pro účely umístění prodejního stánku, pro paní






usnesením č. 4 - s propachtováním p.p.č. 1368 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha
o výměře 1855 m2, v k. ú. Vchynice-Tetov I. Podmínky pachtu: pachtovné 320.000,00 Kč/rok
+ DPH v platné výši, na dobu neurčitou od 01.01.2022 s výpovědní dobou 3 měsíce, pachtovné se
bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, pro účely provozování parkoviště
„Antýgl“, pro Obec Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory, IČO: 00256081, zastoupenou Ing.
Václavem Veselým, starostou;
usnesením č. 5 - s propachtováním částí pozemkových parcel číslo 2150/27 a 2150/6, vše ostatní
plochy, ostatní komunikace, v katastrálním území Kašperské Hory, pro umístění restauračních
zahrádek dle „Tržního řádu“ – Nařízení Města Kašperské Hory č. 1/2011 v platném znění, od
01.01.2022 do 31.12.2022. Výše pachtovného stanovena Obecně závaznou vyhláškou města
Kašperské Hory č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pacht se týká
provozoven a doby: Rósta Kafe, IČ: 01871099 (01.01.-31.12.2022), Na Solné stezce s.r.o.,
IČ: 05730988 (01.06.-30.09.2022), Hyalit spol. s r.o., IČ: 61775185 - Hotel Kašperk (01.01.31.12.2022), Kašperský pivovar s.r.o., IČ: 03614468 (01.01.-31.12.2022), Sark´s international,
s.r.o., IČ: 26744406 (01.01.-31.12.2022);
usnesením č. 6 - s pronájmem části p.p.č. 722/8 – trvalý travní porost o výměře 904 m2, v k. ú.
Červená u Kašperských Hor. Podmínky pronájmu: nájemné 5,00 Kč/m2/rok, nájemné se bude
zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %; nájem na dobu neurčitou od
01.01.2022 pro účely zázemí k rekreační chatě pro TJ Blatná z.s., Böhmova 684, 388 01 Blatná,
IČO: 47253363, zastoupenou Michalem Vanduchem, předsedou;
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usnesením č. 8 - s dočasným záborem části p.p.č. 566 o výměře 41 m2 v k.ú. Horská Kvilda
v rámci stavby „Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda“, s podmínkou, že po dokončení stavby
bude dotčená část pozemku navrácena do původního stavu;
usnesením č. 9 - odstranění 1 ks smrku obecného s obvodem kmene 87 cm v měřitelné výšce na
p.p.č. 377/1 – ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Žlíbek s tím, že smrk bude využit pro
vánoční výzdobu na náměstí v Kašperských Horách v prosinci 2022;
usnesením č. 11 - s prodloužením nájemní smlouvy na prodejní stánek č. 3 na náměstí
v Kašperských Horách, podle návrhu žadatele Jaromíra Kůse,
Č: 61148709, a to
na dobu 01.01.2022-31.12.2022 s výjimkou následujících dnů: 17. dubna, 6. a 7. srpna, 10. září
a 27. listopadu 2022;
usnesením č. 16 - s výpůjčkou prostor klubovny č. 2 v Horském klubu v Kašperských Horách, pro
činnost dětského volnočasového Klubu Jonáš, a to na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2022;

Rada města odložila:
 usnesením č. 12 - projednání Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 002255645, a TJ Kašperské Hory, z. s., IČ: 18236171, na poskytnutí dotace na činnost
TJ Kašperské Hory, z. s. a jejích oddílů v roce 2022, ve výši 257.000,00 Kč, na příští jednání rady
města;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 15 - Zastupitelstvu města Kašperské Hory schválit aktualizovaný Statut
sociálního fondu včetně příloh, podle návrhu předloženého radě města.

Konec jednání v 16 h
V Kašperských Horách 05.01.2021

Bohuslava Bernardová
starostka

Ing. Miroslav Mäntl
místostarosta

Ověřeno 11.01.2022
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