
U s n e s e n í  399. – 449. 

 

ze zasedání rady města ze dne 22. června 2018 

 

 

 

399. Rada města schvaluje program jednání. 

 

400. Rada města souhlasí s převodem terénního požárního vozidla JEEP CHEROKEE,  

RZ 2P3 4622, a to včetně vozové radiostanice Motorola a zvukového výstražného 

zařízení a dále dýchacích přístrojů PLUTO 300 (složené ze zákl. tělesa, masky s plicní 

automatikou Spiromatik a zásobníku ocelového ultralehkého) v počtu 6 ks, nyní vše 

v užívání jednotky SDHO Sušice do užívání jednotky SDHO Volšovy, inv. č. JEEP 

CHEROKEE 2999, inv. č. dýchacích přístrojů 7878-7895 (zákl. těleso, masky, zásobník 

ocelový). 

 

401. Rada města schvaluje potřebnost navýšení kapacit u sociálních služeb „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, „Odlehčovací služba“, 

„Odborné sociální poradenství“, „Pečovatelská služba“ a „Tísňová péče“ vykonávané 

Sociálními službami města Sušice. 

 

402. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: APLA Jižní 

Čechy, z.ú. – poruchy autistického spektra 4.000,- Kč, Raná péče, Diakonie ČCE Praha 

- děti s mentál. postižením 3.000,- Kč, Svaz zdravotně postižených Šumava, Sušice 

15.000,- Kč, Středisko výchovné péče Domažlice 4.000,- Kč, Petrklíč – spolek na pomoc 

postiženým, Sušice 10.000,- Kč, Linka bezpečí, Praha 3.000,- Kč. 

 

403. Rada města schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze 7. 3. 2018 na 

rok 2018 pro Oblastní charitu Sušice, kde se poníží o 3.000,- Kč dotace určená pro soc. 

službu Charitní noclehárna Sušice, a to na 147.000,- Kč a povýší o stejnou částku dotace 

pro soc. službu Sociální poradna Racek a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku ke smlouvě č. 1. 

 

404. Rada města schvaluje potřebnost navýšení kapacit u sociálních služeb „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, „Odlehčovací služba“, 

„Odborné sociální poradenství“ a „Pečovatelská služba“ vykonávané Oblastní charitou 

Sušice v obci Kašperské Hory. 

 

405. Rada města schvaluje delegaci města Sušice při pracovní návštěvě partnerského města 

Chojna (Polsko) ve dnech 25. 6. – 28. 6. 2018, ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Věra 

Marešová, Ing. Markéta Křečková, Ing. Olga Melkusová, PhDr. Renata Vácová,  

Bc. Pavla Pillerová, Ing. Dagmar Jíchová, Rudolf Dolejš, Luděk Klimenda, Milan 

Cibulka, František Kojzar, Lubomír Holý. 

 

406. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolku JK Bobři Sušice  

na nákup nové žíněnky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude 

hrazena z org. 191 – příspěvky ostatním sdružením. 
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407. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč SDH Albrechtice na nákup 

vybavení pro děti a mládež a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude 

hrazena z org. 191 – příspěvky ostatním sdružením. 

 

408. Rada města schvaluje poskytnutí dotace  Sušice, ve výši 

3.000,- Kč na sportovní činnost a reprezentaci její dcery   

na biatlonovém pobytu v Letohradu: Biatlonové naděje 2018 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. Částka bude hrazena z org. 191 – příspěvky ostatním sdružením. 
 

409. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice  

a společností Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2018“ ve výši 130 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

 

410. Rada města schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 

města ve výši 50 000,- Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém 

zasedání dne 9. 4. 2018, číslo usnesení 644/18, z dotačního titulu "Ochrana přírody 2018" 

na projekt s názvem „Údržba významného krajinného prvku Kalich 2018“. Rada města 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 

411. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se zvýší příjem org. 273 (VKP 

Kalich) o 50 000,- Kč a zároveň se sníží  org. 98 - konečný zůstatek min. let o tutéž 

částku.  

 

412. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice, jako 

povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku města p.č. 221/1  

k.ú. Červené Dvorce a p.č. 286/7 a 542/3  k.ú. Dolní Staňkov, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 260,120-8/2018, za celkovou náhradu 1 700,- Kč + DPH,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

413. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako 

investorem, a panem Sušice, jako vlastníkem, týkající se stavby 

„Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova“ na pozemku p.č. 1474/5 k.ú. Sušice  

nad Otavou, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

414. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské sítě 

mezi městem Sušice, jako budoucím oprávněným, a panem Sušice, 

jako budoucím povinným, spočívající v uložení nové dešťové kanalizace v pozemku p.č. 

1474/5 k.ú. Sušice nad Otavou, za náhradu 1 000,- Kč, a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

415. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako 

investorem, a paní  a panem  Sušice, jako 

vlastníky, týkající se stavby „Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova“ na pozemku p.č. 

1550/8 k.ú. Sušice nad Otavou, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

416. Rada města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako 

investorem, a panem Sušice, a panem 

Sušice, jako vlastníky, týkající se stavby „Sušice - stavební úpravy v ulici 
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Hájkova“ na pozemku p.č. 1554 k.ú. Sušice nad Otavou, a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

417. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské sítě 

mezi městem Sušice, jako budoucím oprávněným, a panem 

Sušice, a panem Sušice, jako budoucími povinnými, 

spočívající v uložení kabelového vedení VO+souběžné chráničky a zřízením 3 ks sloupů 

VO v pozemku p.č. 1554 k.ú. Sušice nad Otavou, za náhradu 50,- Kč za bm,  

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

418. Rada města bere na vědomí žádost p. , a p. 

, o prodej pozemků u lokality bývalé 

střenice, o celkové výměře cca 2400 m2, a pověřuje odbor majetku a rozvoje města 

jednáním o směně pozemků.  

 

419. Rada města neschvaluje záměr pronájmu části ppč. 358/1 o výměře  

cca 10 m2 k.ú. Sušice nad Otavou pro umístění části restaurační předzahrádky a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

420. Rada města bere na vědomí žádosti obyvatel ul. 5. května o pronájem částí pozemků 

k soukromým účelům.  

 

421. Rada města schvaluje smlouvu o umožnění stavby mezi městem Sušice a paní 

Sušice, a to stavby na pozemku 282/20 k.ú. Dolní Staňkov, zasahující na 

pozemek města p.č. 282/7 k.ú. Dolní Staňkov, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

422. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi panem 

, nájemcem, a paní , podnájemcem, a to na část prostor 

v 2.NP v objektu čp. 60/III na stpč. 461 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

423. Rada města souhlasí s umístěním sídla Spolku Irských Kotlíkářů na adrese Lerchova 255, 

342 01 Sušice II.  

 

424. Rada města schvaluje pronájem pozemků p. č. 1049/1 a 1048 v  k.ú. Sušice nad Otavou, 

a to na dobu určitou od 5. 7. 2018 do 7. 7. 2018 pro umístění Loutkového divadla  

J. Dvořáka – panu Jindřichu Dvořákovi, Hradešín, IČO 86633104, za nájemné  

1 500,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

425. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6. 6. 2018. 

 

426. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Nerudova 1106, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. manželé 

, 3. manželé , 4. pan , 5. paní 

. 

 

427. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Sirkařská 980, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. paní , 2. manželé 

, 3. pan , 4. pan , 5. manželé 

. 
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428. Rada města souhlasí s  přidělením bytu č. 1, 4+1, ul. Pod Nebozízkem 303, Sušice,  

na dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1. manželé ,  

2. manželé . 

 

429. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Lerchova 711, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku paní 

 

430. Rada města souhlasí s přidělením 52 bodů z důvodu mimořádné situace paní 

a souhlasí s přidělením bytu č. 6, 1+1, ul. Nádražní 1243, Sušice, na dobu 

určitou dvou let paní 

 

431. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice, na dobu určitou 

jednoho roku paní 

 

432. Rada města souhlasí s  prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 29, 1KK, ul.  Nádražní 1243, Sušice, s paní  o jeden rok,  

tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.  

 

433. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 1, 2+1,  

ul. Dlouhoveská 239, Sušice, se stávajícím nájemcem bytu paní 

Nájem bytu skončí 30. 6. 2018.  

 

434. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádala paní  s výší měsíčních splátek 1.000,- Kč.  

 

435. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 3, ul. Kaštanová 1257, Sušice, s panem  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. 

 

436. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádala paní  s výší měsíčních splátek 500,- Kč.  

 

437. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, 3+1,  

ul. Na Burince 274, Sušice, se stávajícím nájemcem bytu panem 

Nájem bytu skončí 31. 8. 2018. 

 

438. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Oprava dřevěné paluby v parku 

ostrov Santos v Sušici“ firmu TAXUS, spol. s r. o., Ještědská 82, 468 02 Rychnov  

u Jablonce nad Nisou, IČO: 48266086, DIČ: CZ 48266086 s nabídkovou cenou 

3.180.451,- Kč bez DPH, t. j. 3.848.345,- Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo na tuto akci. 

 

439. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce přezkušovatele soutěžních 

návrhů ze soutěže o návrh „Dům č. p. 48 – stará lékárna, Sušice – architektonické řešení 

objektu“ s Ing. Arch. Josefem Smutným, Lužická 38, 120 00 Praha 2 – Vinohrady  

a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

440. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty soutěžních návrhů  

ze soutěže o návrh „Dům č. p. 48 – stará lékárna, Sušice – architektonické řešení objektu“ 

s jednotlivými členy poroty a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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441. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. A – 002912-00, uzavřené 

12. 7. 2017 se zhotovitelem, s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152, 386 01 

Strakonice, IČO: 45023140, DIČ: CZ 45023140, na akci „ Stavební úpravy fasády domu 

č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“, kterým se navyšuje cena díla  

o 135.887,00 Kč bez DPH na celkovou cenu 3.422.336,00 Kč bez DPH,  

t. j. 4.141.026,00 Kč včetně 21% DPHa pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

442. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. A – 002912-00, uzavřené 

12. 7. 2017 se zhotovitelem, s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152, 386 01 

Strakonice, IČO: 45023140, DIČ: CZ 45023140, na akci „ Stavební úpravy fasády domu 

č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“, který se rozšiřuje předmět díla  

a navyšuje cena díla o 1.052.404,00 Kč bez DPH na celkovou cenu 4.478.483,00 Kč bez 

DPH, t. j. 5.418.964,00 Kč včetně 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

443. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 39, kterým se povýší organizace č. 1805 – 

„Kotelna č.p. 357“  o částku 40 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace č. 1803 – 

„Chem. úpravna TUV-kotelny“. 

 

444. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní 

přípojky pro plynovodní kotelnu v ul. Vodní,  na p.č. 2771 (k.ú. Sušice nad Otavou) 

s provozovatelem DS, firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – 

Zábrdovice, 602 00, IČ: 27935311, za úplatu 120,- Kč ročně bez DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy.  

 

445. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002982-00, uzavřené 

dne 26. 11. 2017 se zhotovitelem, firmou TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov, 682 

01, IČ: 25549464, na akci „Kotelna ve Vodní ulici, Sušice“, kterým se prodlužuje termín 

dokončení díla z 31. 7. 2018 na 14. 9. 2018, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku.  

 

446. Rada města rozhodla o výběru firmy Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 

Ústí nad Labem, jako nejvýhodnější nabídky pro dodávku elektrické energie  

na rok 2019 v hladině VN, a ukládá ředitelům příspěvkových organizací s odběrem 

v hladině VN uzavřít dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

447. Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky pro dodávku elektrické energie na 

rok 2019-2020 v hladině NN firmy ČEZ Prodej a.s., Duhová 2, 140 53 Praha 4, pověřuje 

starostu města podpisem smluv a ukládá ředitelům příspěvkových organizací  

s odběrem v hladině NN, uzavřít dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

448. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci projektu Dynamic Light, CE 452 

s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy za celkovou cenu 1.815.615,01 

Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

449. Rada města odkládá projednání bodu „dohody o náhradě škody“  

se společností INRII Jona s. r. o., Villaniho 408, 342 01 Sušice ve věci souhlasu 

s povolením výjimky z odstupových vzdáleností stavby vrtané studny na pozemku  
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p. č. 1835/3 v k. ú. Sušice nad Otavou, do doby vydání stanoviska dotčeným orgánem 

státní správy odboru životního prostředí. Návrh schválen 5 hlasy.  

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 

 




