
 

 

U s n e s e n í  478. – 504.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 30. července 2018 

 

 

 

478. Rada města schvaluje program jednání. 

 

479. Rada města schvaluje smlouvu o umístění sítě mezi městem Sušice a 

a to elektrické přípojky do pozemku města p.č. 1165/9 k.ú. Sušice 

nad Otavou, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

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

nad Otavou o výměře 18 m2 panu Petru Šandarovi, Sušice, ke zřízení restaurační 

předzahrádky, za nájemné ve výši  4,- Kč/m2/den, na dobu určitou do 30.9.2018, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

481. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku 

p. č. 2292/1 (ost. plocha – ost. komunikace)  k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 113 

m2 panu  a to za cenu 250,- Kč + DPH za m2 a náklady spojené 

s prodejem, a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy. 

 

482. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely st. 3953 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 34 m2  v k.ú. Sušice nad Otavou, a zveřejnění záměru na úřední desce 

města. 

 

483. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o směně části pozemku 

p.č. 519/56 k.ú. Velká Chmelná (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 90 m2 a části 

ppč. 519/57 k.ú. Velká Chmelná (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 260 m2 ve 

vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 160,- Kč za 

m2,  za část pozemku p.č. 519/55 k.ú. Velká Chmelná (ost. plocha – neplodná půda) o 

výměře cca 100 m2 ve vlastnictví  v ceně obvyklé podle 

znaleckého posudku ve výši 160,- Kč za m2, s tím, že uhradí městu 

Sušice rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 160,- Kč za m2, dále že k částem pozemků p.č. 

519/56 a 519/57 bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za 

náhradu 100,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí 

 jako straně povinné, a dále s tím, že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad 

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

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

484. Rada města bere na vědomí žádost pana o zřízení chodníků v Červených 

Dvorcích a v Divišově. Do návrhu rozpočtu na ro 2019 bude zařazeno zpracování 

posouzení variant dopravního řešení pohybu chodců v lokalitě Červené Dvorce 

a Divišov.  

 

485. Rada města rozhodla o zadání zakázky – vypracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby „Lesopark Pod Kalichem“ – vegetační a stavební část - společnosti 

Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod. 
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486. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

pro provádění stavby na akci „Lesopark Pod Kalichem“ – vegetační a stavební část – 

se společností Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, ve výši 

220 000,- Kč bez DPH, tj. 266 200,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

487. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Sušice – ulice Lerchova 

Klostermannova“ firmu Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 

45357307, s nabídkovou cenou 5,370.598,84 Kč bez DPH, tj. 6,498.424,60 Kč včetně 

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

 

488. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.7.2018. 

 

489. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Karla Čapka 877, Sušice na dobu 

určitou pěti let . 

 

490. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 2+1, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

491. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Pod Kalichem 139, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

492. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Villaniho 712, Sušice paní 

 na dobu určitou jednoho roku. 

 

493. Rada města souhlasí s vytvořením otvoru v příčce bytu č. 5, ul. Nová 923, Sušice, 

na náklady nájemce bytu paní  Žadatelka je povinna uzavřít s městem 

Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

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

stání č. 1, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.8.2018 do 31.7.2019. 

 

495. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební 

práce na akci: „Sušice, Příkopy, Americké armády – oprava povrchu parkoviště“ a firmy 

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

Klatovy, IČ 453 57 307,  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České 

Budějovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 

Plzeň, IČ 648 30 551. 

 

496. Rada města souhlasí se zadáním objednávky na provedení statické pasportizace objektů 

v ul. T. G. Masaryka firmě B2K design, s.r.o., Strážovská 343/17, Praha 5, 153 00, 

IČ: 27897516, za cenu nepřevyšující 200 tis. Kč bez DPH. 

 

497. Rada města schvaluje Organizační schéma a zařazení týmu Energetického managementu 

(EnMS) města Sušice. 

 

498. Rada města schvaluje složení týmu pro zavádění Energetického managementu (EnMS). 
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499. Rada města schvaluje Zavedení systematického managementu hospodaření s energií 

v objektech dle Přehledu objektů řešených v rámci zavádění Energetického managementu 

(EnMS). 

 

500. Rada města schvaluje zásady města Sušice pro řízení organizací ve vztahu 

k Energetickému managementu (EnMS). 

 

501. Rada města schvaluje Energetickou politiku města Sušice, jako nedílnou součást 

Dokumentace Energetického managementu (EnMS) města Sušice. 

 

502. Rada města schvaluje Dokumentaci Energetického managementu (EnMS) města Sušice. 

 

503. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 38452018, poskytnuté 

Plzeňským krajem na úhradu nákladů provozu chirurgické ambulance nad rámec běžných 

ordinačních hodin a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

504. Rada města vzala na vědomí dopis hejtmana Plzeňského kraje a stanovila kontaktní osobu 

pro komunikaci a poskytnutí informací MUDr. Jiřího Choce, ředitele Nemocnice Sušice 

o.p.s. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




