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Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 30 dne 24. 7. 2019, 
které se konalo v kanceláři starostky města. 

 
 
Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 
členové rady města: Ing. Alena Balounová, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. P. Šimáčková, Bc. J. Eger, P. Míková, BBUs., Mgr. R. Nový, Ing. Jana 
Slonková 
Omluveni: Ing. Hana Naušová 
                                                                   Jednání bylo zahájeno ve 12,00 hodin.  

 
PROGRAM 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční agenda 

a) přijetí dotace ve výši 140.000,- Kč z grantového programu Plzeňského kraje na rozvoj 
cestovního ruchu - projekt Šumavské trojhradí  

b) rozpočtové opatření č. 11/2019 
5. Pozemková agenda  

a) záměr prodeje části p.p.č. 65 a části p.p.č. 66/1 v k.ú. Radešov u Rejštejna 

b) záměr směny p.p.č. 69 (k.ú. Dolní Dvorce), p.p.č. 431 a 432 (obě v k. ú. Tuškov) za p.p.č. 240 

(k.ú. Lídlovy Dvory) 

c) záměr prodeje p.p.č. 2305 v k. ú. Kašperské Hory 

d) záměr podeje p.p.č. 1522/52 v k.ú. Kašperské Hory 

e) záměr prodeje p.p.č. 2150/1 v k. ú. Kašperské Hory  

f) záměr prodeje částí p.p.č. 2317, 1534/2, 2150/34, 2150/35, 1532/6, 297/3, 297/2, 2150/31 

v k.ú. Kašperské Hory 

6. Hrad Kašperk – výběrové řízení 
7. Ostatní 

a) koupací biotop – informace Bc. J. Eger 
b) uzavírky komunikací v době letních prázdnin – průjezd nákladní dopravy přes Kašperské 

Hory – náměstí 
c) výměna bytových zvonků v DPS 
d) zajištění inženýrských činností při přípravě a realizaci stavby – výkon TDS, v rámci stavby 

Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle 
e) zajištění provozu předškolního vzdělávání v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory 
f) žádost o úpravu cesty do Nového Dvoru 
g) revokace usnesení č. 21 z jednání RM 17. 7. 2019 

8. Závěr 
  
 
 

Rada města schválila: 

 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 24. 7. 2019; 

 usnesením č. 4 - přijetí dotace ve výši 140.000,- Kč z grantového programu Plzeňského kraje na 
rozvoj cestovního ruchu - projekt Šumavské trojhradí a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy; 

 usnesením č. 5 - rozpočtové opatření č. 11/2019, jímž se navyšuje kapitola příjmů o 140.000,- Kč 
(dotace Plzeňského kraje „Šumavské trojhradí“) a navyšuje kapitola výdajů o 140.000,- Kč (dotace 
Plzeňského kraje „Šumavské trojhradí“ a zajištění jednotky SDH na období srpen-prosinec 2019); 
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 usnesením č. 8 - záměr prodeje poz. par. č. 2305 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2, 
v k. ú. Kašperské Hory. Podmínky prodeje: minimální kupní cena 150,- Kč/m2, veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, tj. správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, předkupní právo pro prodávajícího po dobu 10 let, 
rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města; 

 usnesením č. 11 - záměr prodeje části pozemkových parcel č. 2317 – ostatní plocha, jiná plocha 
a č. 1534/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k. ú. Kašperské Hory (celková výměra cca 
185 m2. Podmínky prodeje: minimální prodejní cena 170,- Kč/m2; náklady spojené s převodem 
nemovitostí hradí kupující a prodávající stejným dílem (tj. každý ½), tj. náklady na vyhotovení 
geometrického plánu a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí; 

 usnesením č. 21 - Dodatek č. 2 ke SoD zajištění PD na akci „Kašperské Hory – ulice Besední 
a křižovatka Besední x Vimperská“, jímž se mění výše odměny pro autorský dozor stavby a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy; 

 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení; 

 usnesením č. 13 - informaci o současném stavu a možnostech realizace projektu koupacího biotopu 
v Kašperských Horách, podané vedoucím stavebního úřadu Bc. Janem Egerem; 

 usnesením č. 17 - informace ředitele školy Mgr. R. Nového o naplněnosti tříd MŠ pro školní rok 
2019/2020; 

 usnesením č. 18 - dopis obyvatel osad Kruhajzl, Habeš a Nový Dvůr se žádostí o úpravu komunikace 
k Novému Dvoru; 

 
 
Rada města souhlasila: 

 usnesením č. 3 - s prodloužením termínu plnění usnesení č. 11 z RM 29. 5. 2019, a to do 4. září 
2019; 

 usnesením č. 16 - s uzavřením smlouvy na zajištění inženýrských činností při přípravě a realizaci 
stavby – výkon TDS, v rámci stavby Zokruhování vodovodního řadu Na Prádle se společností GPL 
Invest s. r. o., IČ 26070766 za nabídkovou cenu: 60.500,- Kč včetně DPH; 

 usnesením č. 12 - s návrhem a vyhlášením výběrového řízení na pozici kastelán / vedoucí 

organizační složky Hrad Kašperk a pověřila tajemnici městského úřadu administrací řízení. Funkci 

hodnotící a výběrové komise bude vykonávat rada města; 

 
 
Rada města neschválila: 

 usnesením č. 6 - záměr prodeje části poz. par. č. 65 – zahrada o výměře cca 1156,5 m2 a části poz. 
par. č. 66/1 – trvalý travní porost o výměře cca 1140 m2, to vše v k. ú. Radešov u Rejštejna; 

 usnesením č. 10 - záměr prodeje části poz. par. č. 2150/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kašperské Hory; 

 
 
Rada města odložila: 

 usnesením č. 7 – projednání záměru směny pozemkových parcel č. 69 – trvalý travní porost o 
výměře 5345 m2, v k. ú. Dolní Dvorce, č. 431 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2007 
m2, č. 432 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 458 m2, obě v k. ú. Tuškov (celková výměra 
7810 m2), ve vlastnictví Města Kašperské Hory, za poz. par. č. 240 – trvalý travní porost o výměře 
12838 m2, v k. ú. Lídlovy Dvory, ve vlastnictví Ing. Milana Bechyně, na příští jednání RM; 

 usnesením č. 9 – projednání záměru prodeje poz. par. č. 1522/52 – zahrada o výměře 428 m2, v k. ú. 
Kašperské Hory. RM současně žádá majetkovou komisi o přehodnocení vyjádření při zvážení všech 
okolností vztahujících se k nemovitosti; 

 usnesením č. 15 - projednání opravy bytových zvonků v DPS a s tím souvisejících nákladů na příští 
jednání RM; 
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Rada města revokovala 

 usnesením č. 19 - usnesení č. 21 z jednání RM 17. 7. 2019: „Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke 
SoD zajištění PD na akci „Kašperské Hory – ulice Besední a křižovatka Besední x Vimperská“, jímž se 
mění výše odměny pro technický dozor stavby a pověřuje starostku města podpisem smlouvy; 
 
 

Rada města nesouhlasila  

 usnesením č. 14 - s vedením objízdné trasy pro dopravu o hmotnosti větší než 6 tun přes náměstí 

v Kašperských Horách, vzhledem k dopravním omezením (úplná uzavírka průjezdu Vacovem). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslava Bernardová, starostka                              Ing. Alena Balounová, člen RM 
v. r.         v. r.  
 
 
Ověřeno dne: 30. 7. 2019 
 
 
 


