
 

U s n e s e n í  505. – 526.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 13. srpna 2018 

 

 

 

505. Rada města schvaluje program jednání. 

 

506. Rada města schvaluje výběrové řízení na pronájem částí pozemkových parcel 1178/4,    

1178/3 a st. 2477, včetně části stavby bez čp/če – kiosku, kuželníku a paluby,  

na ostrově Santos, k.ú. Sušice nad Otavou, formou výzvy zájemcům k podání nabídek 

s tím, že nejnižší nabídková cena bude činit 100 000,- Kč ročně bez DPH, s tím, že výzva 

bude vyhlášenaaž po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  

 

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

ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. 

Vladimír Marek, Lenka Jandová, Věra Tomasová, Ing. Karel Sedlecký, Leopold Balej, 

Ing. Josef Zemen.  

 

508. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 1178/4 o výměře  

cca 880 m2 (část paluby) a 98 m2 (kuželník), části pozemkové parcely č. 1178/3  

o výměře cca 60 m2 (část paluby) a části pozemkové parcely č. st. 2477 o výměře  

156 m2, včetně stavby bez čp/če - kiosku, na ostrově Santos, k.ú. Sušice nad Otavou,  

a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

509. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely st. 2193 o výměře 531 m2, 

včetně objektu bez čp/če (občanská vybavenost), pozemkové parcely st. 2194 o výměře 

535 m2, včetně objektu bez čp/če (garáž), části pozemkové parcely st. 2195 o výměře cca 

885 m2, včetně objektu bez čp/če (jiná stavba), části pozemkové parcely st. 2197  

o výměře cca 150 m2, včetně části objektu čp. 270, Sušice II (jiná stavba), části 

pozemkové parcelyč. 968/2 o výměře cca 3412 m2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 

části pozemkové parcely č. 968/5 o výměře cca 370 m2 (ostatní plocha – manipulační 

plocha), části pozemkové parcely č. 2800 o výměře cca 30 m2, vše k.ú. Sušice nad 

Otavou, areál Na Hrázi, části pozemkové parcely st. 3210 o výměře  

cca 100 m2, části pozemkové parcely st. 3211 o výměře cca 183 m2, včetně objektu  

bez čp/če (jiná stavba), části pozemkové parcely č. 2688 o výměře cca 2717 m2, vše k.ú. 

Sušice nad Otavou, areál bývalých kasáren Pod Kalichem, pro účely aktualizace smlouvy 

s firmou Sušické lesy a služby s.r.o., a zveřejnění záměru na úřední desce města.  

 

510. Rada města schvaluje vyhodnocení výběrového 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,  

a schvaluje pořadí: pozemek p.č. 941/141: 1.  pozemek p.č. 941/142:  

1.  pozemek p.č. 941/143: 1. , 2. J   

3.  4.  5. 

 pozemek p.č. 941/144:1.  2.   

3.  4.    
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511. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 41, kterým 

se nová organizace 1836 - Nákup kompostérů navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se 

sníží org. 1535 - Sportovní hala.  

 

512. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 42, kterým 

se organizace 279 - Komunální odpady povýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se sníží  

org. 1535 - Sportovní hala. 

 

513. Rada města schvaluje dle hodnocení poroty Soutěže o návrh „Dům č. p. 48 – stará 

lékárna, Sušice – architektonické řešení objektu“ pořadí soutěžních návrhů takto:  

1. cena – EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., se sídlem Na Šafránce 25,  

101 00 Praha, IČO: 27216217, 2. cena – APRIS 3MP s. r.o., se sídlem  

K Roztokům 190, 165 00 Praha, IČO: 27183912, 3. cena – Archilab s. r. o., se sídlem 

Zahradníčkova 1124/14, 150 00 Praha, IČO: 24155047. 

 

514. Rada města schvaluje udělení a vyplacení cen dle hodnocení poroty Soutěže o návrh 

„Dům č. p. 48 – stará lékárna, Sušice – architektonické řešení objektu“ takto:  

1. cena - EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o. ve výši 325.000,- Kč, 2. cena - APRIS 

3MP s.r.o. ve výši 275.000,- Kč, 3. cena - Archilab s. r. o. ve výši 150.000,- Kč,  

a dle soutěžních podmínek článku 11.2 odměny soutěžnímu návrhu A. I. P. Sdružení Ing. 

Arch. Jaroslav Kačer & Ing. Zdeněk Jäger se sídlem Pískařská 2075/7,  

143 00 Praha, IČO: 13785958/11253274 ve výši 30.000,- Kč. 

 

515. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ,,Likvidaci odpadů při demolici objektů 

bývalého hotelu Otava“ s firmou BDP plus s.r.o., Roháčova 188/37,  

130 00 Praha 3, IČ: 28313887, ve výši 1,170.000,- Kč bez DPH, tj. 1,415.700,- Kč,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

516. Rada města schvaluje provedení restaurování desky nad vstupem na Starý židovský 

hřbitov v Sušici. Restaurátorské práce ve výši 22 500,- Kč bez DPH budou provedeny 

panem Milanem Šturmem. Akce bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková 

péče. 

 

517. Rada města schvaluje příspěvek 15 000,- Kč na pořízení (adopci) píšťaly nových 

svatovítských varhan. Částka bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková 

péče. 

 

518. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace Muzeu Šumavy Sušice, příspěvkové organizaci, 

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice, zastoupeného ředitelkou  

Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou, ve výši 10.000,- Kč na vydání Vlastivědného sborníku 

Muzea Šumavy X. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena 

z org. 179.  

 

519. Rada města schvaluje výpůjčku pódia paní Martině Rybáčkové, Pod Vodojemem 265, 

342 01 Sušice, v termínu 18. srpna 2018, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

520. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace na montáž a demontáž pódia paní Martině 

Rybáčkové, Pod Vodojemem 265, 342 01 Sušice, ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena  

z org. 184. 
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521. Rada města schvaluje výpůjčku pódia PS Produkce, Vančurova 54,  

194 16 Klatovy, v termínu 22. září 2018, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

522. Rada města rozhodla o neposkytnutí dotace na montáž a demontáž pódia PS Produkce, 

Vančurova 54, 194 16 Klatovy. 

 

523. Rada města rozhodla o neposkytnutí dotace PS Produkce, Vančurova 54,  

194 16 Klatovy, na benefiční koncert. 

 

524. Rada města ukládá komisi cestovního ruchu připravit návrhy konkrétních oblastí  

problematiky rozvoje cestovního ruchu, které považuje za důležité k řešení. 

 

525. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace Českému červenému kříži, Rozvoj 98/V,  

339 01 Klatovy, IČ: 00425974, zastoupené ředitelem Jiřím Böhmem, ve výši  

10.000,- Kč na ocenění bezpříspěvkových dárců krve a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. Částka bude hrazena z org. 191.  

 

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

lesy a služby s.r.o. ze dne 7. 8. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




