
 

U s n e s e n í  599. – 631. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. září 2018 

 

 

 

599.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

600. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu 

Sušice, F. Procházky 324, 342 01 Sušice na pořádání 2 maturitních plesů ve školním roce 

2018/2019 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace. Částka bude hrazena z org. 191.   

 

601. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace Spolku Pražský Sušičan, U průhonu 1240/48, 

Holešovice, 170 00 Praha 7 na rozvoj činnosti a propagaci Spolku Pražský Sušičan 

ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191.  

 

602. Rada města schválila nákup 55 ks dárkové fotografické publikace Česko & Slovensko 

2018 od Vydavatelství MCU s. r. o., Chvalšinská 242, 381 01 Český Krumlov v částce 

418,- Kč s DPH / kniha. Částka bude hrazena z org. 179.   

 

603. Rada města bere na vědomí informaci o konceptu zpracování kroniky města za rok 2017.  

 

604. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 64, kterým se v org. 1822 MŠ Tylova dlažby 

mění číslo kapitoly, a to z 21 na 51. 

 

605. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 18_18 

s Nadací ČEZ na částku 449.050,- Kč na schválený projekt ,,Dětské hřiště Fuferna – 

trampolíny“, a pověřuje starostu  města  podpisem této smlouvy. 

 

606. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.9.2018. 

 

607. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Sirkařská 976, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1.  s podmínkou vrácení 

stávajícího bytu 1+1, 2. s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 

3. . 

 

608. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Dlouhoveská 239, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

3+1. 

 

609. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 1+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

610. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 218, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 0+1. 
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611. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

 Sušice a  Sušice. 

 

612. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi  

Sušice a 

 

613. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 26, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi  a na dobu určitou 

pěti let, tj. od 1.10.2018 do 30.9.2023. 

 

614. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 12, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  a od 1.12.2018 

do 30.11.2023.  

 

615. Rada města souhlasí se slevou na nájemném od 1. 9. 2018 do 31.12.2018 ve výši 50 % 

pro všechny nájemce domu čp. 10, ul. Poštovní, Sušice z důvodu rekonstrukce 

nebytových prostor.   

 

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

stání č. 13, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.10.2018 do 30.9.2019. 

 

617. Rada města na základě žádosti pana Michala Rittera souhlasí s umístěním sídla firmy 

Sport Support s. r.o., IČO: 24163252 na adrese ul. V Rybníčkách 741, Sušice.  

 

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

určení č. 2, 1KK,  ul.  Nádražní 1243, Sušice s 

o jeden rok, tj. od 1.10.2018 do 30.9.2019.  

 

619. Rada města projednala žádost  ve věci exekučního vyklizení městského 

bytu a rozhodla, že této žádosti nevyhovuje.  

 

620. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 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 povyšuje cena díla o 26.208,- Kč 

bez DPH na celkovou cenu 4.741.332,00 Kč bez DPH, t. j. 5.737.011,72 Kč včetně 21% 

DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

621. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV č. 18_SOP_01_4121445791 

s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín VI – Podmokly, IČ:24729035, DIČ: CZ24729035 a zároveň pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

622. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o směně části pozemku p.č. 52/8 

k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 850 m2, ve vlastnictví 

města Sušice, v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 170,- Kč za m2, za část 

pozemku p.č. 50 k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 

150 m2, ve vlastnictví  bytem Albrechtice, v ceně obvyklé podle 
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znaleckého posudku ve výši 170,- Kč za m2, s tím, že uhradí městu Sušice 

rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 170,- Kč za m2 a že náklady na sepsání kupní smlouvy, 

vklad do KN, znalecký posudek a geometrický plán uhradí obě strany napůl, a doporučila 

pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

623. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji částí pozemků 

p. č. 398/8 o výměře cca 25 m2, p.č. 398/7 o výměře cca 150 m2, vše ost. plocha – 

neplodná půda, a části pozemku p.č. 542/5 o výměře cca 43 m2, orná půda, v k.ú. Sušice 

nad Otavou,  Sušice, za kupní cenu ve výši 250,- Kč za m2 a náklady 

s prodejem spojené, a doporučuje pověřit starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

624. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 398/10 

o výměře 51 m2, částí pozemků p.č. 398/8 o výměře cca 270 m2, p.č. 398/7 o výměře 

cca 50 m2, vše ost.plocha – neplodná půda, a části pozemku p.č. 542/5 o výměře 

cca 10 m2,  orná půda, v  k.ú. Sušice nad Otavou, , 

Sušice, za kupní cenu ve výši 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a doporučuje 

pověřit starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

625. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou United Networks SE, Plzeň, jako oprávněným, spočívající v právu 

zřízení a provozování, údržby a oprav podzemního vedení – telekomunikačního 

optického kabelu, a to ve služebných pozemcích města p.č. 236/62, 358/24, 571/1, 587/1, 

612/1, 614/1, 668/1, 668/6, 669/1, 2271, 2286/2, 2286/11, 2286/13, 2394/1, vše k.ú. 

Sušice na Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3477-793/2017, za 

celkovou náhradu 59 200,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

626. Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Sušice 

a Sociálními službami města Sušice, kterým se aktualizuje příloha č. 1 – soupis majetku 

o nové vybavení prádelny pořízené z dotace.  

 

627. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města řešit plynofikaci ulic T.G. Masaryka, 

Gabrielova, Na Valše ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy, společností 

GasNet, s.r.o. 

 

628. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na administraci výběrového řízení 

na provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice společnosti GPL-INVEST 

s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice za cenu 280 000,- Kč bez DPH, 

tj. 338 800,- Kč včetně DPH. 

 

629. Rada města schvaluje příkazní smlouvu se společností GPL-INVEST s.r.o., 

Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice na administraci výběrového řízení na 

provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice ve výši 280 000,- Kč bez DPH, 

tj. 338 800,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

630. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na akci Digitalizace 

sítě CZT a sítě VO v Sušici dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice 

a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 

GEOHUNTER, s.r.o., Nádražní 530/27, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 03876560, PROGEO 

Jihlava spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1102/37, 586 01 Jihlava, IČ 18197884, TopGis, 

s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ 29182263. 
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631. Rada města byla seznámena s žádostí uživatelů nemovitosti na Humpolci. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




