Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 4 v roce 2021 dne 17. 2. 2021,
které se konalo v kanceláři starostky města od 14,00 hodin.
Přítomni:
starostka města: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Bc. M. J. Vrba, Ing. J. Slonková, Ing. R. Bečvář, V. Vintr, R. Pál, V. Nový
Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl
Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hodin
PROGRAM
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení
3. Bytová agenda
a) bytová komise – zápis z jednání, přidělení bytu v DPS;
b) prodloužení nájemních smluv;
c) žadatelé o byt v DPS;
4. Majetková agenda
a) návrh na uzavření Smlouvy o dílo s EVK Kašperské Hory s. r. o. na provedení stavby „Propojení rozvodů
CZT a rekonstrukce vodovodu v Šumavské ulici“ v Kašperských Horách;
5. Pozemková agenda
a) pronájem části p.p.č. 2383 v k. ú. Kašperské Hory;
6. EVK Kašperské Hory s. r. o – provozní ztráty středisek ‚voda‘ a ‚kanalizace‘
7. Technické služby Města Kašperské Hory, s. r. o. – sportovní zařízení města
a) žádost o kompenzaci provozní ztráty sportovních zařízení města;
b) Smlouva o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021;
8. Odbor životního prostředí – kácení dřevin
a) kácení dřevin v k. ú. Vchynice Tetov;
b) kácení dřevin v k. ú. Svojše;
c) kácení dřevin v k. ú. Červená u Kašperských Hor;
d) rozhodnutí o kácení dřevin v k. ú. Kašperské Hory;
e) dotace na úpravu památného stromu v k. ú. Kašperské Hory;
f) zmocnění k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za
ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021;
9. Ostatní
a) Řád veřejného pohřebiště – aktualizace;
b) provoz, fungování a financování zásahové jednotky hasičů SDH Kašperské Hory
c) Oblastní charita Sušice – veřejnoprávní smlouva na dotaci na rok 2021;
d) zajištění dopravní obslužnosti obce Plzeňským krajem (autobusová doprava) – vypořádání finančního
příspěvku za rok 2020, smlouva na rok 2021;
e) dopis obyvatel DPS Kašperské Hory;
f) žádost o schválení splátkového kalendáře;
g) program kulturních a společenských akcí na rok 2021 – MěKIS.
10. Závěr
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Rada města schválila:
 usnesením č. 1 - navržený program jednání dne 3. 2. 2021;
 usnesením č. 4 - přidělení bytu B6 v DPS Kašperské Hory
Kašperské Hory;
 usnesením č. 11 - zálohovou cenu tepla pro rok 2021 ve výši 388,- Kč bez DPH, tj. 426,80 Kč včetně DPH
(Kč/GJ);
 usnesením č. 12 - kompenzaci provozní ztráty sportovních zařízení za rok 2020 ve výši 855.790,31 Kč ve
prospěch Technických služeb Města Kašperské Hory s.r.o. ;
 usnesením č. 21 - nový Řád veřejného pohřebiště města Kašperské Hory;
 usnesením č. 24 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 49.945,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti
obce Plzeňským krajem, a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a Plzeňským krajem, IČ: 70890366, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;
Rada města souhlasila:
 usnesením č. 5 - s prodloužením nájemních smluv těm nájemníkům, kteří o to včas požádali a u nichž není
důvod k zamítnutí žádosti;
 usnesením č. 6 - s prodloužením nájemních smluv nájemníkům:
(všichni Kašperské Hory) na jeden měsíc s tím, že nejpozději do konce března 2021 budou mít
tito nájemníci vyřešený způsob úhrady poplatků za odpady, u nichž je evidován nedoplatek, nebo budou
tyto nedoplatky kompletně uhrazeny;
 usnesením č. 7 - s ponecháním žadatelů – manželů
Zuklín, v seznamu žádostí o byt v DPS
Kašperské Hory, jako náhradníků, pro případ uvolnění bytu a neobsazení jiným žadatelem;
 usnesením č. 14 - s odstraněním dřevin na pozemcích města Kašperské Hory p.p.č. 1167 a p.p.č. 1174,
oba v k.ú. Vchynice Tetov I na žádost obce Srní, a to 3 ks dřevin na p.p.č. 1167 a 6 ks dřevin na p.p.č. 1174.
Žádost o povolení kácení bude podána vlastníkem pozemků, městem Kašperské Hory, Správě NP Šumava
s tím, že nájemce dřeviny odstraní na vlastní náklady a dřevní hmotu si ponechá;
 usnesením č. 15 - s podáním žádosti Správě NP Šumava o kácení 4 ks dřevin na městských pozemcích
513/5 a 594/2, oba v k.ú. Svojše s tím, že žadatel dřeviny odstraní na vlastní náklady a ponechá si
vytěženou dřevní hmotu;
 usnesením č. 16 - s odstraněním dřeviny na městském pozemku p.č. 319/60 v k.ú. Červená u Kašperských
Hor s tím, že žadatel odstraní dřevinu na vlastní náklady a ponechá si dřevní hmotu;
 usnesením č. 18 - z bezpečnostních důvodů, s ořezáním dřevin na p.p.č. 2146/1 v k.ú. Kašperské Hory,
který je ve vlastnictví Města Kašperské Hory;
 usnesením č. 19 - s podáním žádosti o dotaci na ošetření památné lípy na p.p.č. 1043 v k.ú. Kašperské
Hory z dotačního programu Plzeňského kraje ‚Adaptační opatření v ochraně přírody 2021‘ a pověřuje
referentku Odboru ŽP MěÚ Kašperské Hory administrací dotace;
 usnesením č. 20 - se zmocněním společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., IČ: 04510984, aby v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vůči provozovateli skládky Městské služby
Vimperk jménem města uplatnila nárok na třídící slevu v sazbě 500,- Kč za 1 tunu objemného odpadu
ukládaného do skládky dle stanoveného zákonného nároku a pověřuje starostku města podpisem
zmocnění;
 usnesením č. 26 - s povolením splátkového kalendáře pro paní
341 92
Kašperské Hory. Žadatelka se zavazuje, v měsíčních splátkách, dluh vzniklý na platbách za služby (sytém
likvidace komunálního odpadu) uhradit do 31. 7. 2021;
Rada města vzala na vědomí:
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
 usnesením č. 3 - zápis z jednání bytové komise dne 10. 2. 2021 a doporučení bytové komise ohledně
přidělení bytu B6 v DPS Kašperské Hory;
 usnesením č. 10 - zprávu jednatele společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. Bc. M. J. Vrby o hospodaření
společnosti a určení ztrát za provozování veřejného vodovodu a kanalizace;
 usnesením č. 22 - informace o možnostech odměňování členů jednotky SDH Kašperské Hory za
zásahovou činnost s tím, že na příštím jednání rada města rozhodne o konkrétních podmínkách
usnesením;
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usnesením č. 25 - obsah dopisu obyvatel DPS Kašperské Hory;
usnesením č. 27 - Plán kulturních a společenských aktivit na rok 2021 předložený vedoucí Městského
kulturního a informačního střediska v Kašperských Horách;

Rada města odložila:
 usnesením č. 8 - projednání uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavby „Propojení rozvodů CZT
a rekonstrukce vodovodu v Šumavské ulici v Kašperských Horách“ mezi městem Kašperské Hory, IČ
00255645 a EVK Kašperské Hory s. r. o., IČ 05230624, dle předložené cenové nabídky firmy EVK Kašperské
Hory s.r.o. ve výši 5.569.633,29 Kč bez DPH (6.739.256,28 Kč vč. DPH);
 usnesením č. 9 - projednání pronájmu části pozemkové parcely č. 2383 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 56 m2 v k. ú. Kašperské Hory;
Rada města revokovala:
 usnesením č. 17 - usnesení RM ze dne 3. 2. 2021: „Rada města souhlasí s odstraněním dřevin na
p.p.č. 2146/1 v k.ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví Města Kašperské Hory. Práce budou provedeny na
náklady žadatele
trvale bytem Praha 3.“ ;
Rada města doporučila:
 usnesením č. 13 - zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč na
kompenzaci provozní ztráty sportovních zařízení na rok 2021 Technickým službám Města Kašperské Hory
s. r. o.;
 usnesením č. 23 - zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na sociální
služby Oblastní charity Sušice na rok 2021 z rozpočtu Města Kašperské Hory ve výši 200.000,- Kč
(pečovatelská služba, odlehčovací, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, odborné sociální poradenství), mezi poskytovatelem dotace Městem Kašperské Hory,
IČ: 00255645 a příjemcem dotace Oblastní charitou Sušice, IČ: 64388441.

Jednání rady města bylo ukončeno v 17.00 hod.
V Kašperských Horách 17. 2. 2021

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Mgr. Jaroslav Havel, člen rady
v. r.

Ověřeno dne: 22. 2. 2021
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