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U s n e s e n í  172. – 203. 

 

ze zasedání rady města ze dne 22. března 2021 

 

 

172.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

173. Rada města schvaluje nákup 45 licencí MS Home and Business 2019 CZ od firmy 

Bohumil Dach - HSD.CZ; Havlíčkova 94; 342 01 Sušice za nabídnutou cenu 4.999,- Kč 

bez DPH za jednu licenci. 

 

174. Rada města schvaluje „Specifikaci služby Profesionální internet“, „Specifikaci služby 

Telefonní připojení“ a „Dodatek ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací“ s firmou T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 

148 00 Praha 4. 

 

175. Rada města schvaluje přidělení grantů v 1. kole 2021 Grantového programu města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž 

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky 

budou hrazeny z org. 184. 

 

176. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Gymnáziu Sušice, Fr. Procházky 

324, Sušice, IČ: 61781444, v termínu 15. 5. 2021 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

177. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Aleši Hrabému, Sirkařská 976, 

Sušice, IČ: 73385051, v termínu 1. – 2. 5. 2021 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

178. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Obklopeno, z. s., T. G. Masaryka 

120, Sušice, IČ: 09893610, v termínu 17. 7. 2021 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

179. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Slet ježibab 2021“ 

(30. 4. 2021, Gymnázium Sušice); „Majáles 2021“ (15. 5. 2021, Gymnázium Sušice); 

„Den pro rodinu“ (16. 5. 2021, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy); „Jeden svět 

v Sušici“ (25. – 28. 5. 2021, Člověk v tísni, o. p. s.); „ŠUM 2021“ (17. 7. 2021, 

Obklopeno, z. s.); „SuPrBěh (Sušický překážkový běh)“ (18. 7. 2021, OCR 

and Trailrun Sušice, z. s.) za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly 

pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

180. Rada města bere na vědomí žádost SDH Albrechtice o možnosti nákupu staršího 

dopravního automobilu VW Tansportér (r.v. 1996) pro družstvo SDH Albrechtice 

a souhlasí s nákupem tohoto vozidla od obce Nezdice na Šumavě za nabídkovou cenu 

35.000,- Kč. V případě souhlasu pověřuje starostu města Sušice podpisem kupní 

smlouvy, která bude konzultována s Mgr. Sojkou.  

 

181. Rada města bere na vědomí závěr vyhodnocení projektu „Příprava energeticky 

úsporných projektů řešených metodou EPC“. 



 2 

 

182. Rada města pověřuje Odbor majetku podáním žádosti o podporu od Plzeňského kraje 

na krytí provozních ztrát v měsíci dubnu až červnu 2021 ve výši 4,5 mil Kč. 

 

183. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplofikace BD Pod Antonínem 

č.p. 751 a 752“ společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, 

IČO 40740056 s cenovou nabídkou 972.168,55 Kč bez DPH (1.117.993,83 Kč s 15% 

DPH), schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

184. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka 

při realizaci zakázky: „Teplofikace BD Pod Antonínem č.p.751 a 752“ s firmou EGF, 

spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice, IČ 00871192.  za pevnou cenu 16.000,- Kč 

bez DPH, tj. 19.360,- Kč s DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

185. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, spočívající 

v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - 

zemní kabel NN v pozemcích města p.č. 552 a 259/4 v katastrálním území Dolní 

Staňkov, za celkovou náhradu 1.000,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

 

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

povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako  

oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení v pozemku  města p.č. 

239/19 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3712-

80/2017, za celkovou náhradu 750,- Kč + DPH (tj. 907,50 Kč); a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

187. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2256/1 v katastrálním území Sušice 

nad Otavou o výměře 27 m2 firmě JAMISKOT s.r.o., Sušice, IČO: 08657076, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před cukrárnou Fialka), za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou od 30.4.2021 do 17.10.2021, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

188. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 18 m2 p. Thi Nga Pham, bytem Sirkařská 979/II, 342 01 Sušice, 

IČO : 29100071, ke zřízení restaurační předzahrádky (před restaurací Gloria), 

za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/ den + DPH, na dobu určitou od 1.5.2021 

do 30.10.2021, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

189. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím  podnájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období 1.Q roku 2021firmě PATLEJCH GASTRO s.r.o., Na Malém klínu 1787/24, 

182 00 Praha 8. 

 

190. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím  podnájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období 1.Q roku 2021 p. Janu Patlejchovi, Hrádecká 1073/II, 342 01 Sušice. 
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191. Rada města nesouhlasí s prominutím  navýšení nájmu za  nebytový prostor v objektu 

č.p. 29/I v Sušici, náměstí Svobody za rok 2021 o valorizaci,  která za rok 2020 činí 

3,2% (5.964,- Kč) firmě OPTIKA Jitka Toufarová, náměstí Svobody 29/I, 342 01 

Sušice. 

 

192. Rada města bere na vědomí dopis Obce Podmokly, týkající se žádosti o odkoupení 

pozemku p. č. 808/2 (ostatní komunikace - ostatní plocha) v k.ú. Albrechtice u Sušice 

od ČR – Státního pozemkového fondu.  

 

193. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

pro povolení stavby: ,,Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 712-713 ul. Villaniho 

a č.p. 714-717 ul. V Rybníčkách“ a ,,Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 718-

719 ul. 5. května a č.p. 720-721 ul. U Kapličky“ s Ing. Janem Práškem - projektová 

a inženýrská činnost, ul.  5. května 670/II, 342 01 Sušice, IČ: 14935325, za cenu 

267.000,- Kč bez DPH, tj. 323.070,- Kč včetně 21% DPH; a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

194. Rada města schvaluje pacht části pozemků p.č. 34/2 (trvalý travní porost) o výměře 

cca 0,4233 ha a 50/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1,32 ha, a pozemků p.č.  50/5 

(trvalý travní porost) o výměře  0,0364 ha, 50/8 (trvalý travní porost) o výměře 0,05 ha, 

56 (trvalý travní porost) o výměře  0,169 ha a 57 (trvalý travní porost) o výměře  0,0692 

ha v katastrálním území  Vrabcov, a p.č. 1140/7 (ostatní plocha) o výměře  0,0021 ha, 

1141/2 (orná půda) o výměře  0,6696 ha, 1141/3 (orná půda) o výměře 0,0292 ha 

a 1141/6 (orná půda) o výměře  0,2110 ha v katastrálním území  Sušice nad Otavou; 

o celkové výměře 2,9798 ha, Marcele Kubalové, zemědělská činnost, Albrechtice 37, 

342 01 Sušice, IČ: 74448013, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, 

za pachtovné ve výši 3 500,- Kč/ha/rok + DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

pachtovní smlouvy.    

 

195. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím  podnájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období 1.Q roku 2021 firmě  Tradiční KlOUb s.r.o., Roztylská 1860/1, Praha 11. 

 

196. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – 

oprava podlahy kuchyně“ se společností STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 

01 Pačejov, IČO 25219090 ve výši 686 371,00 Kč bez DPH, tj. 830 509,00 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

197. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na provedení administrace výběrového řízení 

na zhotovitele akce: „Lesopark pod Kalichem v Sušici – stavební část“ s firmou GPL-

INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 38 000,- Kč 

bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

198. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na provedení administrace výběrového řízení 

na zhotovitele akce: „Lesopark pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“ s firmou 

GPL-INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 30 000,- 

Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

199. Rada města schvaluje předloženou územní studii „Sušice Z12-BI-SU“. 
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200. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele stavebních prací pro investiční akci „Sušice, 

zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“. Dle doporučení komise 

vybrala společnost IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., Jeremiášova 

803, 155 00 Praha 5 za cenu 12 772 710,- Kč bez DPH. 

 

201. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem pro investiční 

akci „Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“ - IVPS 

Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5, 

po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 Zák č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

 

202. Rada města bere na vědomí předložený návrh parcelace k akci „ZTV PRO RODINNÉ 

DOMY, SUŠICE - VOJTĚŠKA, kde stavebníkem je Mgr. Alexander Jína a Ing. arch. 

Václav Franěk. Stanovisko města Sušice bude předloženo jako příloha k dokumentaci 

pro územní řízení na Městském úřadu v Sušici. 

 

203. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci, případné přijetí dotace ve výši 

dle rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 

odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.  pro organizaci Sušické kulturní centrum – 

SIRKUS, p.o. na akci Festival Sušice IN SPIRIT. 

 
 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 


