
 

U s n e s e n í  632. – 650. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 8. října 2018 

 

 

 

632. Rada města schvaluje program jednání. 

 

633. Rada města souhlasí s odpisem pohledávek pokut a nákladů řízení správních, dopravních, 

městské policie, živnostenských a životního prostředí v celkové výši 215.314,- Kč dle 

přílohy. 

 

634. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace SOŠ a SOU, U Kapličky 761,  

342 01 Sušice na pořádání maturitního plesu ve školním roce 2018/2019 ve výši  

5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191.   

 

635. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace 

Sušice na účast na mistrovství Evropy ve westernovém jezdeckém sportu  

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

Částka bude hrazena z org. 191.  

 

636. Rada města nesouhlasí s prezentací v mapovém informačním systému jižní Čechy  

od Vydavatelství MCU s. r. o., Nádražní 230, 381 01 Český Krumlov.  

 

637. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018 (A – 003081 - 00)  

na akci „Sušice, památník odboje – restaurátorské práce “ s firmou Milan Šturm, 

Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

638. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000,- Kč 

z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby 

a pietní místa na území Plzeňského kraje“ podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů č. H023/18 a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

639. Rada města odkládá výběr zhotovitele stavební akce „Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I 

v Sušici, náměstí Svobody“ na příští jednání rady města a pověřuje Odbor majetku  

a rozvoje města zajistit stanovisko, ve kterém by uchazeč první v pořadí zdůvodnil 

neobvykle nízkou cenu od kontrolního rozpočtu.  

 

640. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby  

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s 

názvem „Sportovní hala Sušice – žádost o dotaci MŠMT/MMR“ dle přílohy firmě Naviga 

4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, IČ: 26756102 za cenu 115 tis. Kč bez DPH, 

tj. 139,15 tis. Kč vč. 21% DPH a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města vyřízením 

objednávky a realizací zakázky. 

 

641. Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. st. 2837 o výměře 657 m2, včetně 

stavby čp. 775, Sušice II (občanská vybavenost),  st. 2102 o výměře 361 m2, včetně 

stavby bez čp/če (občanská vybavenost), st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby bez 
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čp/če (občanská vybavenost), 1933/7 o výměře 584 m2 (ost. plocha – manipulační 

plocha) a 1933/6 o výměře 776 m2 (ost. plocha – manipulační plocha), včetně 

příslušenství nemovitostí (zpevněná asfaltová plocha, areálová kanalizace  

vč. přípojky zpevněná plocha z betonových panelů, zpevněná plocha z betonové dlažby, 

oplocení, přípojka vody, kopaná studna v objektu kotelny), vše k.ú. Sušice nad Otavou, 

ul. Nová, firmě Pošumavská odpadová, s.r.o., s účinností od 15. 10. 2018 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za celkové roční nájemné ve výši 150 000,- Kč 

+ DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

642. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003066-00 na vypracování 

projektové dokumentace pro povolení stavby: ,,Sušice II - zateplení panelových domů  

č.p. 1158 - 1161, ul. Kaštanová“ s Ing. Janem Práškem - projektová a inženýrská činnost, 

5. května 670/II, 342 01 Sušice, IČ: 14935325, který se týká navýšení ceny díla o 25.670,- 

Kč bez DPH (k ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy) a změny termínu 

dokončení díla (do 30. 12. 2018), a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

643. Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na akci „DPS  

Pod Svatoborem čp. 56 - výměna výtahu“ – společnosti OTIS a.s., Jana Opletala 3506/45, 

690 02 Břeclav, IČ 42324254, za cenu 1 188 540,00 Kč bez DPH,  

tj. 1 366 821,00 Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

644. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 65, kterým se organizace 1806 – Nádražní  

čp. 520 elektroinstalace povýší o 70 000,00 Kč, o tutéž částku se sníží org. 1629 – 

Zateplení BD Pravdova ul. 

 

645. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na provedení obnovy elektroinstalace v bytovém 

domě Nádražní čp. 520 s p. Josefem Ládem, Chlum 22, 342 01 Sušice ve výši  

390 078,00 Kč bez DPH, tj. 448 589,70 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

646. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003047-00 se zhotovitelem 

Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice na akci „Stavební úpravy 

panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1064 - 1068“, kterým se mění cena díla  

na 8 887 235,00 Kč bez DPH, tj. 10 220 320,25 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

647. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2018 na školní rok 2018/2019 pro Základní školu Sušice, T. G. 

Masaryka, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy, 

a to až o 4 žáky v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, § 25,  

odst. 1, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 

překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol  

a školských zařízení.   

 

648. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení ohňostroje v rámci "Oslav  

100. výročí založení republiky" s Miroslavem Ehmem, V kamení 11, 326 00 Plzeň. Rada 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
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města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o provedení ohňostroje. Smluvní 

částka 60.000,- Kč včetně DPH bude hrazena z org. 179.   

 

649. Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice  

o. p. s. o vymáhání smluvních pokut vůči nájemci movitých věcí Nemos Sokolov  

s. r. o., a to podání žaloby na zaplacení smluvních pokut vyplývajících z porušování 

Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi Nemocnice Sušice  

o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o. 

 

650. Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice  

o. p. s. o zjištěných skutečnostech v rámci provozu korekční a jednodenní chirurgie  

v prostorách sušické nemocnice, a to o možném porušení Smlouvy o nájmu věcí 

nemovitých ze dne 16. 9. 2015 uzavřené mezi městem Sušice a Nemos Sušice s. r. o., 

porušení článku 12.1 vyplývající z čl. 11.3 a) této smlouvy a doporučení městu Sušice, 

aby nechala plnění smlouvy prověřit právníkem města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




