
U s n e s e n í  362. – 398.  

ze zasedání rady města ze dne 4. června 2018 

 

 

 

362. Rada města schvaluje program jednání. 

 

363. Rada města doporučuje zastupitelstvu města převést autobusovou linku 433580 

pod město Sušice s termínem od 15.12.2019. Realizací výběrového řízení na dopravce 

doporučuje pověřit Plzeňský kraj. Dle technických standardů budou provozovaná vozidla 

nová, částečně nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP. 

 

364. Rada města schvaluje „Smlouvu o zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách 

sdílení dat“ s firmou Asseco Solutions, a. s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, 

PSČ 140 02, IČ 64949541 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

365. Rada města schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu org. 215 – ZUŠ 

Fr. Stupky v celkové výši 98.000,- Kč na zakoupení školních židlí a nábytku 

do počítačové učebny. 

 

366. Rada města schvaluje odměny za I. pololetí 2018 ředitelům těchto příspěvkových 

organizací: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, 

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní škola T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. 

Beneše 129, Základní umělecká škola Františka Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelna 

Sušice, Nuželická 25, dle přílohy. 

 

367. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o partnerství 

s městem Nová Moldava v Rumunsku v předloženém znění. 

 

368. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 29, kterým 

se z org. 194 převede částka ve výši 49.584 Kč do org. 184 – Granty města pro zájmové 

organizace. 

 

369. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 30, které 

se týká navýšení org. 191, kap. 93 Příspěvky ostatním sdružením o 50 000,- Kč. 

 

370. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie dle Směrnice 

č. 1/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na stavební práce na akci 

„Stavební úpravy – kiosek v parku ostrov Santos“ stavební firmě Miroslav Šperl, Divišov 

26, 342 01 Sušice, IČO: 16721861, za cenu 142.396,97 Kč bez DPH, t. j. 172. 300, 33 

Kč včetně 21% DPH.  

 

371. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Analýzy potencionálu 

produkce odpadů a žádosti o finanční podporu pro projekt „Nákup kompostérů pro město 

Sušice“ s RRA Plzeňského kraje, o.p.s, Riegrova 1, 301 11 Plzeň. Cena za zpracování 

APPO činí 30 000,- Kč bez DPH a cena za podání žádosti o finanční podporu činí 30 000,- 

Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

372. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o koupi pozemkových parcel 

p.č. st. 2837 o výměře 657 m2, včetně stavby čp. 775, Sušice II., občanská vybavenost, 
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st. 2102 o výměře 361 m2, včetně stavby bez čp/če, občanská vybavenost, st. 3002 

o výměře 1123 m2, včetně stavby bez če/čp, občanská vybavenost, 1933/7 o výměře 584 

m2, ost. plocha – manipulační plocha, 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – 

manipulační plocha, včetně příslušenství nemovitostí, vše k.ú. Sušice nad Otavou, 

ul. Nová, od p.  bytem Sušice, za cenu kupní ve výši 9 900 000,- 

Kč, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

373. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 34, 

kdy se do organizace 9999 – Nákup nemovitostí povýší o 9 900 000,- Kč a zároveň 

se o tutéž částku povýší organizace 98 - konečný zůstatek minulých let. 

 

374. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemkových 

parcel č. 401/6, 401/7, 401/8, 401/15, 401/19, 401/20, 401/21, všechny ostatní plocha 

(ostatní komunikace), všechny v katastrálním území Odolenov, pozemkových parcel č. 

669/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace) a č. 669/24 – lesní pozemek, obě 

v katastrálním území Sušice nad Otavou, a stavby místní komunikace vedoucí 

z Odolenova na vrch Svatobor, od prodávající společnosti České Radiokomunikace a.s., 

se sídlem Praha 6, Břevnov, Skokanská 2117/1, 169 00, IČ: 24738875, za celkovou kupní 

cenu 1 437 493,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (znalecký posudek, sepsání 

kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) uhradí město, a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

375. Rada města schvaluje výběrové řízení na prodej pozemků p.č. 941/141 o výměře 1014 

m2, 941/142 o výměře 1014 m2, 941/143 o výměře 711 m2 a 941/144 o výměře 699 m2, 

vše k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Pod Vodojemem a Pod Faustinkou, formou výzvy 

zájemcům k podání nabídek s tím, že nejnižší nabídková cena bude ve výši odhadní ceny.  

 

376. Rada města dále schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení 

ve složení: Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek, Věra Tomasová, Leopold Balej.   

 

377. Rada města schvaluje pronájem prostor v čp. 60/III v Sušici – místnosti č. 3 v IV. NP, na 

stpč. 461 k.ú. Sušice nad Otavou, panu  bytem Sušice, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 9 368,- Kč, a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy.   

 

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

a to na dobu určitou od 8.6.2018 do 10.6.2018 pro umístění Cirkusu Tony – Klaun Pepino 

a jeho přátelé, paní Heleně Šlehoferové, Nepomuk, IČO 722 61 803, za nájemné 1 500,- 

Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

379. Rada města schvaluje pronájem  prostor v čp. 138/I (radnice) dne 7.6.2018, společnosti 

TV Nova s.r.o., Praha, za účelem natáčení, za nájemné ve výši 3 000 + DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

380. Rada města odkládá žádost Nemos Sokolov s.r.o. o podnájem garáže v objektu bez čp/če 

na st.p.č. 1223/2 k.ú. Sušice nad Otavou na další jednání rady města. 

 

381. Rada města schvaluje pronájem eurobillboardu firmě Müller – Reality/Immobilien, s.r.o., 

Klatovy, na dobu určitou do 31.12.2018, poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 

měsíc, za roční nájemné 3 500,- Kč + DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
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382. Rada města schvaluje zadání a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 

zadané v souladu s § 52 písm. a) a §53 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení s podmínkou pravomocného stavebního 

povolení na stavbu: ,,Sušice – ulice Lerchova Klostermannova“ dle přiložené zadávací 

dokumentace.“ 

 

383. Rada města schvaluje členy komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku „Sušice - ulice Lerchova Klostermannova“, která bude provádět 

otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek (v závorce 

je uveden náhradník): Ing. Věra Marešová (Bc. Petr Mottl), Ing. Jaroslava Zdeňková (Ing. 

Kateřina Ronová), Karel Macán (Ing. Jan Vošalík), Ing. Josef Čuba (Lenka Jandová), 

Leopold Balej (Miroslav Vrhel).  

 

384. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Úpravna vody Sušice – celková obnova řídicího systému, MaR a elektroinstalace“ 

se společností ISATS Ing. Brašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 370 01  České 

Budějovice,  ve  výši  180 000,-Kč bez DPH, tj. 217 800,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

385. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku elektrické 

energie pro rok 2019 (případně 2019-2020) dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky:  

 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem,  

 ČEZ Prodej, s.r.o., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 

České Budějovice  

 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 

 Europe Easy Energy a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Rada města pověřuje starostu města k právu akceptace nejvhodnější nabídky v případě 

časově limitované platnosti nabídky. 

 

386. Rada města pověřuje starostu města pozváním provozovatele Nemocnice Sušice na příští 

jednání rady města dne 18.6.2018 na téma aktuální situace v nemocnici a řešení 

smluvních vztahů.  

 

387. Rada města bere na vědomí informaci o přípravě smluv k zajištění vyrovnávací platby 

mezi městem Sušice a Nemos Sokolov, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 

1 a trvá na dodržení dohodnutých parametrů na jednání dne 22.5.2018. 

 

388. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace ke krytí nákladů na realizaci projektu „Digitalizace sítě CZT a sítě VO města 

Sušice“ poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 

 

389. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým 

se založí nová organizace „Digitalizace sítí“ a zároveň bude naplněna prostředky ve výši 

200 tis. Kč. 
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390. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým bude 

založena nová organizace „Ekoinovace“ a zároveň bude naplněna prostředky ve výši 400 

tis Kč. 

 

391. Rada města schvaluje organizační strukturu organizace Sušické kulturní centrum – 

SIRKUS, p.o.  

 

392. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schálit změnu struktury rozpočtu 

příspěvkové organizace 250 - Sociální služby města Sušice, a to povýšení příjmové části 

- dotace z MPSV-Kraj o 1 500 000,00 Kč a povýšení investičního příspěvku o tutéž 

částku. Celková výše příspěvku města se nemění. 

 

393. Rada města bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální služby města 

Sušice za rok 2017. 

 

394. Rada města uděluje souhlas Sociálním službám města Sušice, p. o. s přijetím darů 

v celkové výši 36 361,- Kč dle přílohy. 

 

395. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti Sušické 

lesy a služby s.r.o. ze dne 22. 5. 2018. 

 

396. Rada města ve funkci valné hromady projednala a schválila účetní závěrku společnosti 

Sušické lesy a služby, s.r.o. za rok 2017. 

 

397. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. schválila 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 703 786, 02 Kč takto: 

1. Příděl do SF                                  700 000,- Kč 

2. Nerozdělený zisk minulých let         3 786, 02 Kč 

 

398. Rada města bere na vědomí vyjádření k návrhu plné moci udělené Nemocnicí Sušice, 

o. p. s., které předložil Mgr. Jindřich Sojka. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl Ing. Věra Marešová 

 starosta města   místostarostka 
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