
U s n e s e n í  450. – 462. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 2. července 2018 

 

 

 

450. Rada města schvaluje program jednání. 

 

451. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o. se 

sídlem Radniční 133/1, České Budějovice zastoupená jednatelem společnosti JUDr. 

Janem Šmidmayerem na zpracování monitorovacích zpráv po dobu pěti let v rámci 

udržitelnosti projektu „Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování 

obyvatelstva“ č. proj. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000770 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. Roční odměna za uvedené služby je dohodnuta ve výši 8.000,- Kč 

bez DPH. 

 

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

města ve výši 544.544,- Kč (věcné vybavení 22.272,- Kč pro JSDHO Chmelná org. 237, 

věcné vybavení 22.272,- Kč pro JSDHO Sušice org. 232, nákup straší CAS pro JSDHO 

Volšovy ve výši 500.000,- Kč org. 233), kterou schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje 

na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové finanční 

dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ a číslo usnesení 665/18 

z dotačního titulu „2018 Dotace na nákup CAS městu Sušice“. Rada města pověřuje 

starostu města podpisem smluv o finanční dotaci. 

 

453. Rada města schvaluje smlouvu o pronájmu sběrného dvora mezi městem Sušice 

a společností Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 – Klatovy a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

454. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Trailové stezky města 

Sušice v lokalitě Sedlo, Záluží, Rok a Kalovy“ firmu Radomil Pala, Mládí 1566, 755 01 

Vsetín, IČ: 60937220, s nabídkovou cenou 4 753.463,38 Kč bez DPH, tj. 5 751.690,- Kč 

včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

455. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru 

investora při realizaci stavby: ,,Trailové stezky města Sušice v lokalitě Sedlo, Záluží, 

Rok a Kalovy“ s Way to Nature, s.r.o., Svatoplukova 122/24, 703 00 Ostrava, IČ: 

29246954, za cenu 148.000,- Kč bez DPH, tj. 179.000,- Kč s 21% DPH a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

456. Rada města revokuje usnesení č. 382 ze dne 4. 6. 2018 ve znění: ,,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“.  

 

457. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie dle Směrnice 

č. 01/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na realizaci stavby: 
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„Sušice – ulice Lerchova Klostermannova“ a zároveň schvaluje firmy, které budou 

vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 

Klatovy, IČ: 45357307, 2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 

České Budějovice, IČ: 48035599, 3. EUROVIA Silba, a.s., Lobeská 1191/74, 326 00 

Plzeň, IČ: 64830551. 

 

458. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby „Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část“ 

se společnosti VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, 

ve výši 356 000,- Kč bez DPH, tj. 430 760,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jejím podpisem.  

 

459. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. A-001121-00 se společností 

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, kterým se rozšiřuje předmět 

nájmu o vodovod a kanalizaci v místní části Velká Chmelná a stanovuje se cena vodného 

a stočného v obci. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. (s 

účinností od 1. 1. 2019.) 

 

460. Rada města schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností mezi městem Sušice 

a společností ČEVAK a.s., České Budějovice, kterou se převádí práva a povinnosti 

vzniklé z dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. A-002966-

00 a A-002967-00, uzavřených mezi městem Sušice a Ing. Oldřichem Šebkem, 

Chanovice 67. 

 

461. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002944-00 na výkon projekční 

činnosti na stavbu „Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova“ se společnosti EKOEKO 

s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, kterým se mění termín dokončení 

díla a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

462. Rada města pověřuje starostu města odeslat hejtmanovi Plzeňského kraje písemnou 

žádost o stanovisko k problematice možného provozování sušické nemocnice, 

k možnostem zajištění a garancí rozsahu poskytované zdravotnické péče, dále pak 

k ekonomickým a právním formám možné spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 

 


