
– 1 – 

Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 28 dne 14. 10. 2020, 

které se konalo v kanceláři starostky města od 13,30 hodin. 

 

Přítomni: 
starostka: Bohuslava Bernardová 

členové rady města: Ing. Hana Naušová, Radek Vrhel, Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel 

Dále přítomni: Ing. A. Staňková, Ing. Jana Slonková, Bc. Marek Jan Vrba, Ing. P. Heberleinová, Ing. P. Smětal, 
R. Kolářová 

Omluveni: --- 

                                 Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční agenda – rozpočtové opatření č. 16/2020; 

5. Majetková agenda  
a) Zajištění provozu domácí ČOV Bílý Potok;  

b) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Kašperské Hory, Rekonstrukce ulice Besední 
a křižovatka Besední x Vimperská“; 

c) Smlouva o smlouvě budoucí k akci Kašperské Hory, Rekonstrukce ulice Vimperská – realizace 

přeložky ČEZ. 

6. Hospodaření organizací (s.r.o.) města v roce 2020, odvody městu, příprava na rozpočet 2021  
a) Technické služby Města Kašperské Hory s. r. o. a EVK Kašperské Hory s. r. o.; 

b) Statek Kašperské Hory s. r. o. 
 

7. Pozemková agenda 

a) Pacht pozemků  v k. ú. Kašperské Hory ; 
b) Územní plán města Kašperské Hory  - vícepráce; 

c) pronájem a  prodej pozemků v k. ú. Opolenec. 

 

8. ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.  
a) Výroční zpráva organizace; 

b) Informace o organizaci výuky a provozu školy v době platnosti krizových opatření; 
c) Informace k MŠ Kašperské Hory – topení, vybavení a úprava zahrady. 

 

9. Ostatní  
a) zapojení města do projektu obnovy kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách;  

b) aktualizace smlouvy  o poskytování  veřejně dostupných služeb elektronických komunikací; 
c) žádost o povolení srazu veteránů v Kašperských Horách;  

d) TS Power – žádost o využití Horského klubu; 

e) odstranění 7 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 2145/1 v k. ú. Kašperské Hory; 

f) Nemocnice Sušice s. r. o. – informace. 

10. Závěr 

 

 

 

Rada města schválila: 
 usnesení č. 1 - navržený program jednání dne 14.10. 2020; 

 usnesení č. 3  - rozpočtové opatření č. 16, jímž dochází k přesunům v kapitole výdajů: 380.000,- Kč 
(z pol. voda na pol. komunikace) v rámci realizace akce ul. Besední, a částky 20.920,90 Kč na úhradu 

autorských poplatků za divadelní představení na hradě Kašperk (z pol. přeložka Ždánov). Kapitola 
výdajů se celkově nemění. Kapitola příjmů se zvyšuje o 97.441,- Kč (úhrada poloviny faktury za 

přeložku teplovodu); 
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 usnesením č. 17 - aktualizaci Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací (EK) mezi městem Kašperské Hory IČ: 00255645, a společností FREE 4 NET s. r. o., 
IČ: 28013051 na poskytování služeb EK na dobu neurčitou, v níž je zahrnuto navýšení poplatku za 
služby EK poskytované ve Sběrném dvoře Kašperské Hory; 

 usnesením č. 20 - odstranění 7 ks dřevin v druhovém složení: jasan ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, 
lípa srdčitá, smrk obecný na p.p.č. 2145/1 v k.ú. Kašperské Hory, z důvodu zajištění bezpečnosti 
pohybu na uvedeném pozemku; 

 

Rada města souhlasila: 
 usnesení č. 4 - s uzavřením Servisní smlouvy mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645 

a společností EVK Kašperské Hory s.r.o., IČ: 05230624, jejímž předmětem plnění je výkon 
technologického servisu a vývozu kalů z DČOV Bílý Potok (čp. 26, Červená) dle předložené cenové 
nabídky ve výši 7.860,- Kč bez DPH/rok; 

 usnesení č. 5 - s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Besední 
a křižovatka Besední x Vimperská“, uzavřené mezi Městem Kašperské Hory, Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje a zhotovitelem Společností Kašperské Hory – Besední: SKT + SW, jehož 
předmětem je snížení ceny díla o 323.347,74 Kč bez DPH, a pověřuje starostku města jeho 
podpisem; 

 usnesení č. 6 - s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
pro dodávku elektrické energie, v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) 
č. 350/2012, v platném znění, mezi Městem Kašperské Hory, IČ: 00255645, a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, z důvodu plánované stavby „Rekonstrukce Vimperská – Kašperské 
Hory“, a pověřuje starostku města jejím podpisem; 

 usnesením č. 13 - s podnájmem části pozemkové parcely číslo 310/2 o celkové výměře cca 1 748 

m2, lesní pozemek v k. ú. Opolenec, která je pronajatá Kašperskohorským městským lesům s. r. o.; 
 usnesením č. 18 - s uspořádáním 1. kašperskohorského srazu veteránů v Kašperských Horách 

a parkováním účastníků srazu ve vyhrazených prostorách na náměstí dne 24. 7. 2021, na žádost Plomer 

Engeneering s. r. o., IČ: 05550092, s tím, že podrobnosti a náležitosti akce bude se žadatelem řešit 
MěKIS Kašperské Hory v průběhu následujícího roku tak, aby byla zajištěna veškerá potřebná dopravní 
a bezpečnostní opatření vztahující se k uskutečnění akce; 

 usnesením č. 19 - s dlouhodobou výpůjčkou Horského klubu pro tréninky TS Power v případě, že 
bude obsazena sportovní hala a TS Power ji nebude moci využít, s tím, že termíny  a  podmínky 
tréninků budou včas smluvně dohodnuty s pracovníky MěKIS, úklid po svých trénincích zajistí TS 
Power na své náklady; 

 usnesením č. 21 - se zasláním stanoviska k problematice sušické nemocnice, dle přílohy, zastupiteli 
města Sušice Ing. arch. Karlu Jandovi a starostovi města Sušice Bc. Petru Mottlovi; 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 usnesením č. 2 - zprávu o kontrole plnění usnesení; 
 usnesením č. 7 - zprávy o výsledcích hospodaření společností EVK Kašperské Hory s. r. o. 

a Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o. k 31. 8. 2020, předložené jednatelem společností 
Bc. M. J. Vrbou; 

 usnesením č. 8 - zprávu jednatele společnosti EVK Kašperské Hry s. r. o. o výsledcích hospodaření 
společnosti za 3. čtvrtletí 2020; 

 usnesením č. 9 - informace jednatelky společnosti Statek Kašperské Hory s. r. o. o  předběžných 
výsledcích hospodaření společnosti v letošním roce; 

 usnesením č. 14 - Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019, ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory p. o., 
předloženou ředitelem školy, a to bez připomínek; 
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 usnesením č. 15 - organizaci výuky v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., provozu školní jídelny, 
školního klubu a školní družiny, v době platnosti krizových opatření v souvislosti s výskytem SARS-

Cov-2; 

 

Rada města odložila: 
 usnesením č. 10 - projednání záměru pachtu pozemkové parcely číslo 1368/2 – vodní plocha, vodní 

nádrž umělá o výměře 2446 m2 a části pozemkové parcely číslo 1357/2 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 530 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, do doby doložení všech 
potřebných informací k rozhodnutí; 

 usnesením č. 16 - projednání žádosti o zapojení města Kašperské Hory, jako partnera, do projektu 
obnovy kostela Panny Marie Sněžné (PMS) v Kašperských Horách v roce 2021 dle návrhu 
Šumavského kulturního spolku z. s., do doby doložení informací o zapojení dalších partnerů; 

 

Rada města nesouhlasila: 

 usnesením č. 11 - s navýšením ceny za vícepráce v rámci zpracování návrhu Územního plánu Města 
Kašperské Hory ve zpracovatelem navrhované výši; 

 

Rada města neschválila: 
 usnesením č. 12 - záměr prodeje částí pozemkových parcel číslo 310/2 a 310/4 o celkové výměře 

cca 994 m2, obě lesní pozemek a vše v katastrálním území Opolenec. 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 18.15  hod.  

        V Kašperských Horách 14. 10. 2020 

 

Bohuslava Bernardová, starostka       Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

             v. r.              v. r.   

 

Ověřeno dne:……………….. 2020 


