
U s n e s e n í  527. – 550.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. srpna 2018 

 

 

 

527.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

528. Rada města Sušice bere na vědomí předloženou aktualizaci územní studie lokality Z58-

BI-SU. 

 

529. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 8.8.2018. 

 

530. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Scheinostova 965, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

4. 5. 

 

531. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Pravdova 1060, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní  

 

532. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Studentská 795, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu 

 

533. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. V Rybníčkách 716, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

 

534. Rada města souhlasí s přidělením 38 bodů z důvodu mimořádné situace paní Magdě 

Kotleszkové a souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

 

535. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Sirkařská 975, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu 

 

536. Rada města souhlasí s montáží stropního zvedacího systému od firmy ALTECH  v bytě 

Sušice, na náklady nájemců bytu manželů 

s podmínkou, že při ukončení nájemní smlouvy bude na náklady nájemců uveden byt 

do původního stavu. Žadatelé jsou povinni uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění 

stavby. 

 

537. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky povinné paní 

 ve výši 112.864,81 Kč. 

 

538. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky za dluh 

z rozsudku Okresního soudu Klatovy č.j. 6 C 46/99 povinného pana 

 v celkové výši 133.969,- Kč.   

 



539. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. A – 002912-00, uzavřené 

12. 7. 2017 se zhotovitelem, s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152, 386 01 

Strakonice, IČO: 45023140, DIČ: CZ 45023140, na akci „ Stavební úpravy fasády domu 

č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“, kterým se ponižuje cena díla o 53.993,- Kč bez 

DPH na celkovou cenu 4.424.490,00 Kč bez DPH, t. j. 5.353.633,00 Kč včetně 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

540. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 45, kterým 

se povýší o 500 tis. Kč výdajová část organizace 9041 – Santos ostrov pokladů a zároveň 

se o tutéž částku poníží výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 

 

541. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46, kterým 

se povýší o 2.7 mil. Kč výdajová část organizace 1812 Santos – oprava podlahy a zároveň 

se o tutéž částku poníží výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 

 

542. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice 

ze dne 23.11.2017. 

 

543. Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného 

a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací v roce 2017.  

 

544. Rada města souhlasí s prodejem 3 kusů ocelových kontejnerů na odpad společnosti 

Pošumavská odpadová, Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy za zůstatkovou cenu ve výši 

14 800,00 Kč. 

 

545. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

č. A-001135-00, ze dne 29.4.2009, která řeší nájem částí budov a pozemků za účelem 

umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 

Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ: 29060109, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

546. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

č. A-001394-00, ze dne 28.2.2011, která řeší nájem částí budov a pozemků za účelem 

umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 

Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ: 29060109, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

547. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“ dle přílohy a firmy, které budou 

vyzvány k podání nabídky: VAK SERVIS, s.r.o., Domažlické Předměstí 610, Klatovy 

III, IČ: 26375869, Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, Klatovy II, 

IČ: 25232100, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 

IČ: 48035599, Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy I, IČ: 45357307, 

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, IČ: 40740056, 6/ SUPTel, a.s., Hřbitovní 

1322/15, 312 00, Plzeň, IČ: 25229397, Jindřich Lachout, Višňová 130, Chotoviny, 

Červené Záhoří, IČ: 10327991. 

 

548. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 47 - založení 

nové rozpočtové organizace č. 1837 s názvem „Kotelna K1 – oprava TUV“ ve výši 900 



tis. Kč. O stejnou částku se pak sníží organizace č. 267 – „Bytservis - tepelné hospodářství 

- kotelny“, pol. 5171 – „Opravy a udržování“. 

 

549. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Oprava rozvodů TUV a cirkulace v kotelně Sirkařská (K1)“ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Václav Regner, Sirkařská 979, Sušice II, 

IČ: 42839190, STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, IČ: 40740056, 

THERMOLUFT, s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy III, IČ: 25223500, Jindřich 

Lachout, Višňová 130, Chotoviny, Červené Záhoří, IČ: 10327991. 

 

550. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 48, kterým se povýší organizace 179 – 

Cestovní ruch, příjmy o 50.000 Kč a zároveň se povýší organizace 179 – Cestovní ruch, 

výdaje o 50.000 Kč. Tato částka bude využita pro oslavy 100. výročí založení republiky. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




