
 

U s n e s e n í  551. – 598.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 10. září 2018 

 

 

 

551. Rada města schvaluje program jednání. 

 

552. Rada města odvolává Ing. Markétu Křečkovou a zároveň jmenuje do Komise pro rozvoj 

cestovního ruchu Bc. Petru Turkovou. 

 

553. Rada města schvaluje navýšení organizační struktury Městské policie na 15 strážníků. 

 

554. Rada města schvaluje rozpočtového opatření č. 52, kterým se org. 264 Městská policie 

povýší ve výdajové části o 169 000,- Kč /prostředky mzdy nového strážníka a asistenta 

prevence kriminality, na výstroj nového strážníka a zároveň se o tuto částku zvýší  

org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 

 

555. Rada města Sušice souhlasí s nákupem nové terénní čtyřkolky s přepravním vozíkem 

pro JSDHO Sušice v roce 2019 a vyhlášením výběrového řízení za podmínky získání 

dotace v rámci programu „MAS Pošumaví – IROP – technika pro JSDHO“.  

 

556. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Kamilem Pikhartem  

na vypracování studie proveditelnosti (30.000,- Kč bez DPH) v souvislosti s podáním 

žádostí o výše uvedenou dotaci a administrací výběrového řízení na dodavatele zakázky 

a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

557. Rada města souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování služeb s pohřební 

službou Miroslav Adámek s.r.o. se sídlem Na Vršku 59, 342 01 Sušice, na zajišťování 

sociálních pohřbů a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

558. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup rekonstruovaného vozidla 

CAS 32 pro město Sušice – JSDHO Volšovy v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 

559. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci projektu souvisejícího 

s nákupen rekonstruované CAS 32 - podlimitní veřejná zakázka - s paní Renatou 

Petrželovou, Růžová 183, 783 49 Lutín a pověřuje starostu města k podpisu této 

smlouvy. 

 

560. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 ÚZ 13011 povýší  

v příjmové části o 69.126,- Kč doplatek dotace Sociálně právní ochrany dětí  

za r. 2017, org. 201 ÚZ 13011 poníží o 34.600,-  snížená dotace Sociálně právní 

ochrany dětí na r. 2018 a org. 201 ÚZ 13015 poníží o 474.672,- Kč snížená dotace 

Sociální práce na r. 2018 a dále se org. 92 Úroky z účtů v příjmové části zvýší  

o 440.146,- Kč. 

 

561. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb pro ORP Sušice pro období 2019-2021. 
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562. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby města Sušice dle přílohy. 

 

563. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu struktury rozpočtu příspěvkové 

organizace Sociální služby města Sušice dle přílohy. 

 

564. Rada města bere na vědomí změnu organizační struktury organizace Sociální služby 

města Sušice. 

 

565. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 54, kterým se 

poníží provozní příspěvek zřizovatele na 1.500.000,- Kč (tj. snížení o 3.584.000,- Kč),  

a zároveň se povýší investiční příspěvek města na 2.300.000,- Kč (tj. povýšení  

o 800.000,- Kč). Celková úspora činí 2.784.000,- Kč. 

 

566. Rada města ruší veřejnou zakázku na akci: „Sušice, Příkopy, Americké armády – 

oprava povrchu parkoviště“ pro nezájem uchazečů.  

 

567. Rada města bere na vědomí žádost pana  o nové posouzení dopravní 

situace v Pražské ulici.  

 

568. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 61, kterým 

se organizace č. 1802, s názvem „Ul. pátera Ferdy - VH sítě“ povýší o 1,1 mil. Kč. Tato 

částka bude čerpána z Fondu voda. 

 

569. 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 firmě VAK SERVIS, 

s.r.o., Domažlické Předměstí 610, Klatovy III, IČ: 26375869, za cenu 3.398.241,61 Kč 

bez DPH, tj. 4.111.872,35 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo dle přílohy za podmínky, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové 

opatření č. 61. 

 

570. 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, 

uchazeči Jan Štěpánek, Čejetice 152, Strakonice, IČ: 65981634 za cenu 749.977,- Kč 

bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo dle přílohy za podmínky, 

že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření č. 47. 

 

571. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 53, kterým 

se povýší organizace č. 1805 – „Kotelna č.p. 357“  o částku 50 tis. Kč a o tutéž částku 

se poníží organizace č. 1803 – „Chem. úpravna TUV-kotelny“. 

 

572. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 62, kterým 

se povýší organizace č. 283 – „Sportoviště města Sušice – příspěvek na provoz“  

o částku 240 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace č. 80 – „Rezerva -  havárie“. 

 

573. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci: 

„DPS Pod Svatoborem čp. 56 - výměna výtahu“ podle směrnice pro zadávání veřejných 
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zakázek města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení 

cenové nabídky: 1) OTIS a.s., Jana Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254,  

2) Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5,  

IČ: 27127010, 3) Výtahy VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, IČ 62623826. 

 

574. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci projektu Dynamic Light, 

CE 452 s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, kterým se mění 

termín dokončení díla na 15. 11. 2018 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

575. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení základního kapitálu 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 2.065.600,- Kč. 

 

576. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit, aby nové vklady do 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.050.000,- Kč 

- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 

Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

577. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novou společenskou smlouvu 

společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu. 

 

578. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným,  

a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající ve zřízení umístění  

a provozování  zařízení distribuční  soustavy  v pozemku města p.č. 659 k.ú. Dolní 

Staňkov, za náhradu 1 300,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

579. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

- služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným,  

a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající ve zřízení umístění  

a provozování  zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 1411/1, 1411/3, 

2322/18 a 1340/3 k.ú. Sušice nad Otavou, za náhradu 1 100,- Kč + DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

580. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

oprávněným, a 

bytem Sušice, jako povinnými, spočívající ve zřízení, uložení, 

provozování a údržbě vodovodu, včetně ochranného pásma, na služebném pozemku  

p.č. 723/1 k.ú. Sušice nad Otavou a přístupu na něj, za celkovou náhradu 1,- Kč, s tím, 

že náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí budoucí povinní, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

581. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

oprávněným, a bytem Sušice, jako 

povinnými, spočívající ve zřízení, uložení, provozování a údržbě vodovodu, včetně 

ochranného pásma, na služebném pozemku p.č. 723/5 k.ú. Sušice nad Otavou a přístupu 
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na něj, za celkovou náhradu 1,- Kč, s tím, že náklady spojené se zřízením služebnosti 

uhradí budoucí povinní, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

582. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

oprávněným, a manželi 

bytem Sušice, jako povinnými, spočívající ve zřízení, 

uložení, provozování a údržbě vodovodu, včetně ochranného pásma, na služebném 

pozemku p.č. 716/5 k.ú. Sušice nad Otavou a přístupu na něj, za celkovou náhradu  

1,- Kč, s tím, že náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí budoucí povinní,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

583. Rada města schvaluje pronájem 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 parcely č. 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. 3211o výměře cca 183 m2, včetně objektu bez čp/če 

(jiná stavba), části pozemkové parcelyč. 2688 o výměře cca 2717 m2, vše k.ú. Sušice 

nad Otavou, areál bývalých kasáren Pod Kalichem, firmě Sušické lesy a služby s.r.o., 

s účinností od 1. 10. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za celkové 

nájemné ve výši 349 000,- Kč + DPH, a schvaluje nájemní smlouvu, kterou se ruší 

stávající nájemní smlouva ze dne 2. 3. 2003, ve znění dodatků č. 1 - 5, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy.   

 

584. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemkové parcely  

p.č. 941/141 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do 

vlastnictví  za cenu 1 678 000,- Kč + DPH 

a náklady spojené s převodem, s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek 

prodávajícího vybudovat do 31. 12. 2019 infrastrukturu na hranici pozemku  

a s možností odstoupení kupujícího od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku,  

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

585. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemkové parcely  

p.č. 941/143 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 711 m2  

do vlastnictví za cenu 918 161,- Kč + DPH  

a náklady spojené s převodem, s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek 

prodávajícího vybudovat do 31. 12. 2019 infrastrukturu na hranici pozemku  

a s možností odstoupení kupujícího od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku,  

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

586. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemkové parcely  

p.č. 941/144 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 699 m2  

do vlastnictví za cenu 1 210 450,- Kč + DPH  

a náklady spojené s převodem, s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek 

prodávajícího vybudovat do 31. 12. 2019 infrastrukturu na hranici pozemku  
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a s možností odstoupení kupujícíhood smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku,  

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

587. Rada města schvaluje nové výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 941/142 o výměře  

1014 m2 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.  

 

588. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou  

Fr. Stupky v Sušici a  a to na taneční sál v objektu čp. 255/II  

na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.  

 

589.  Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou  

Fr. Stupky v Sušici a  a to na taneční sál v objektu čp. 255/II  

na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

590. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou  

Fr. Stupky v Sušici a a to na taneční sál v objektu čp. 255/II  

na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.  

 

591. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 55 -  zvýšení  

org. 903 Bazén - úvěr /výdajová část/ a současně povýšení org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let o tutéž částku. 

 

592. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 56 -  zvýšení  

org. 904 – 96 b.j.- úvěr /výdajová část/ o 85 tis. Kč a současně povýšení org. 98 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

593. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2018 na školní rok 2018/2019 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095,  

342 01 Sušice (1. třída 28 dětí, 2. třída 26 dětí, 3. - 6. třída 28 dětí, 7. tř. 22 dětí) a MŠ 

Sušice, Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída 22 dětí, 2. a 4. třída 26 dětí, 3. a 5. třída  

28 dětí, 6. třída27 dětí) z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní 

skupině a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě 

mateřských škol vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 

překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení.  

 

594. Rada města schvaluje převod z rezervního do investičního fondu ZŠ T. G. Masaryka  

ve výši 200 tis. Kč. 

 

595. Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ Smetanova do výše 40 tis. Kč  

na částečné pokrytí snížení plánovaného příjmu z vybraného školného. 

 

596. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2018 na školní rok 2018/2019 pro Základní školu Sušice, Lerchova  
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ul. 1112, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy,  

a to až o 4 žáky v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.,  

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,  

za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti 

školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena 

cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských 

zařízení.   

 

597. Rada města revokuje usnesení č. 150 ze dne 19. 2. 2018 v tomto znění: Rada města 

schválila vyplacení finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč pro Sbor dobrovolných 

hasičů Sušice na výrobu historického praporu. Částka bude hrazena z org. 180. 

 

598. Rada města schválila vyplacení finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč pro Sbor 

dobrovolných hasičů Sušice  na výrobu historického praporu. Částka bude hrazena 

z org. 232 – Hasiči Sušice. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 




