Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 6 dne 4. 3. 2020,
které se konalo v kanceláři starostky města.

Přítomni:
starostka: Bohuslava Bernardová
členové rady města: Mgr. Jaroslav Havel, Radek Vrhel
Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. J. Slonková, H. Marková, Ing. O. Koubek, Ing. P. Heberleinová
Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl, Ing. Hana Naušová
Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Majetková agenda
a) žádost o dotaci na akci „Kašperské Hory, Výstavba vodovodu a kanalizace v rámci
rekonstrukce ulice Besední a křižovatky Besední x Vimperská“
b) souhlas se stavbou v ATC Antýgl
5. Pozemková agenda – pronájmy a pachty pozemků a nebytových prostor
6. Ostatní
a) ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. – projednání návrhu rozpočtu, střednědobého výhledu,
roční závěrky, hospodářského výsledku, žádost o výměnu záložního zdroje výtahu
b) Statek Kašperské Hory s. r. o. – provozní záležitosti organizace
c) informace bytové referentky o odmítnutí přidělených městských bytů
d) žádost o sponzorský dar
e) žádost o finanční příspěvek
f) smlouva o dílo – SEA k územnímu plánu
7. Bytová agenda
8. Závěr

Rada města schválila:





usnesením č. 1 navržený program jednání dne 4. 3. 2020;
usnesením č. 5 - pronájem částí pozemkových parcel číslo 1292/1- ostatní plocha, manipulační
plocha, a 1282/4 – trvalý travní porost, o celkové výměře 135 m2, obě v katastrálním území
Kašperské Hory. Nemovitosti se pronajímají
za těchto podmínek: nájemné
2
ve výši 1,50 Kč/m /rok, nájemné se bude zvyšovat o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %,
pronájem na dobu neurčitou od 1. 2. 2020, pro účely zahrádkářského využití;
usnesením č. 6 - pronájem nebytových prostor v budově stojící na stavební parcele číslo 119 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m2 v katastrálním území Kašperské Hory. Nebytové
prostory se pronajímají
za těchto
2
podmínek: nájemné ve výši 7,- Kč/m /měsíc, pronájem na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020 pro účely skladování;
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usnesením č. 7 - na základě žádosti firmy ROAD MOVIES spol s r.o., K Betynce 739, 270 61 Lány, se
vstupem na pozemkové parcely číslo 1750, 1774/1 a 2235, všechny v katastrálním území Kašperské
Hory, dále na pozemkové parcely číslo 121, 628/3, 132, 140, 144, 149, 116/1, 116/2, 168/1, 640,
628/1, 107/2, 636/1, 206, 203, 103/1, 104/1, 105/1, 93/1, 93/2, 93/5 a 90, vše v katastrálním území
Lídlovy Dvory, z důvodu natáčení celovečerního hraného filmu s názvem „Tady hlídáme my“.
Natáčení se uskuteční ve dnech 22. 3. 2020, 17. 4. 2020 – 27. 4. 2020 a 6. 6. 2020 - 11. 6. 2020;
usnesením č. 9 - záměr pachtu části pozemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2 v katastrálním území Kašperské Hory pro umístění občerstvení pro
návštěvníky města. Podmínky pachtu: pacht na dobu určitou od 27. 4. 2020 do 31. 7. 2020,
pachtovné ve výši celkem 250,- Kč/měsíc;
usnesením č. 10 - účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, Vimperská 230, 341 92 Kašperské
Hory, IČ: 71005501, za rok 2019, sestavenou k 31. 12. 2019;
usnesením č. 11 - rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory,
Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 71005501, ve výši 78.529,42 Kč za rok 2019 tak, že
částka 39.000,- Kč bude převedena do fondu odměn a částka 39.529,42 Kč bude převedena do
rezervního fondu;
usnesením č. 12 - rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory,
IČ: 71005501, na rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelem organizace;
usnesením č. 13 - střednědobý rozpočtový výhled ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, Vimperská 230, 341
92 Kašperské Hory, IČ: 71005501, na rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelem organizace;
usnesením č. 14 - výměnu záložního zdroje výtahu v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., z důvodu
zajištění bezpečného provozu výtahu v budově školy, za předpokládanou cenu do 10.000, Kč včetně
DPH v platné výši;
usnesením č. 18 - uzavření Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů územního
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) mezi městem Kašperské Hory, IČ: 00255645
a zhotovitelem AQ-Service, Malešovice, IČ: 26944103, za cenu 138.500,- Kč + DPH v platné výši
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy;

Rada města vzala na vědomí:




usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení;
usnesením č. 15 - informace bytové referentky o odmítnutí nájmu přiděleného bytu v čp. 386
Kašperské Hory a zrušení žádosti o přidělení bytu v Kašperských Horách;
usnesením č. 19 - zápis z jednání bytové komise ze dne 4. 3. 2020;

Rada města souhlasila:




usnesením č. 3 - s předložením žádosti o finanční podporu akce „Kašperské Hory, Výstavba
vodovodu a kanalizace“ v rámci rekonstrukce ulice Besední a křižovatky Besední x Vimperská,
z Dotačního programu Plzeňského kraje „Vodohospodářská infrastruktura 2020“, a pověřuje
investičního technika přípravou žádosti;
usnesením č. 4 - s umístěním a s realizací stavby „Hygienické zázemí ATC Antýgl“ v k.ú. VchyniceTetov I. , a to v pozemkových parcelách č. 1197, 1172, 1174 a 1365 v k.ú. Vchynice-Tetov I., které
jsou ve vlastnictví Města Kašperské Hory, dle přiložené projektové dokumentace pro společné
řízení, zpracované firmou EGF, spol. s r.o., IČ 00871192, za podmínky uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene;
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usnesením č. 17 - s poskytnutím finančního příspěvku Svazu zdravotně postižených Šumava – Klub
Sušice, na zajištění služeb pro členy svazu, kteří jsou občany města Kašperské Hory, ve výši 5.000,Kč;
usnesením č. 20 - s přidělením městského bytu v č. p. 386 v Kašperských Horách dle doporučení
bytové komise;

Rada města odložila:
 usnesením č. 8 - projednání záměru pronájmu části pozemkové parcely číslo 1301/5 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 2177 m2 a pozemkové parcely číslo 1301/15 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 1956 m2, obě v katastrálním území Kašperské Hory;
Rada města nesouhlasila:
 usnesením č. 16 - s poskytnutím sponzorského daru Českému svazu chovatelů, z. s., Nýrsko na
odměny pro děti v rámci celostátní olympiády mladých chovatelů 2020;
Jednání rady města bylo ukončeno v 16,00 hod.
V Kašperských Horách 4. 3. 2020

Bohuslava Bernardová, starostka
v. r.

Radek Vrhel, člen rady
v. r.

Ověřeno dne: 6. 3. 2020
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