
 

U s n e s e n í  651. – 697.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 22. října 2018 

 

 

 

651. Rada města schvaluje program jednání. 

 

652. Rada města rozhodla o zrušení vyhlášené veřejné zakázky na nákup rekonstruovaného 

vozidla CAS 32 pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

 

653. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v oblasti 

památkové péče pro rok 2018 v celkové výši 900.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 

(organizace 350 – Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům, kteří jsou uvedeni 

pod body 1) - 6) dle předloženého návrhu.  

 

654. Rada města neschvaluje prezentaci města Sušice na portálech Paseo Group. 

 

655. Rada města neschvaluje prezentaci města Sušice v publikaci „Anetka potřebuje 

pomoc…“. 

 

656. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 66, kterým se org. 1829 Domov důchodců-

prádelna zvýší v příjmové části o 911 tis. Kč a org. 250 Sociální služby města Sušice 

v příjmové části se sníží o 911 tis. Kč a následně se org. 1829 Domov důchodců-prádelna 

v příjmové části sníží o 500 Kč a org. 98 konečný zůstatek minulých let se zvýší o 500 

Kč. 

 

657. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 67, kterým se org. 250 Sociální služby města 

Sušice v příjmové i výdajové části zvýší o 3.774.766,53 Kč. 

 

658. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 68, kterým se org. 350 Příspěvky památkové 

péče povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 680.000 Kč. 

 

659. Rada města nařizuje příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice odvod z fondu 

investic ve výši 740 tis. Kč do rozpočtu města. 

 

660. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 69, kterým se org. 250 Sociální služby města 

Sušice povýší v příjmové části o 740 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 konečný 

zůstatek minulých let. 

 

661. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 70 / přijetí a použití prostředků na volby 

do Senátu a zastupitelstva města/, kterým se org. 210 Hospodářská správa města povýší 

v příjmové i výdajové části rozpočtu o 510.000 Kč. 

 

662. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10.10.2018. 

 

663. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Klostermannova 675, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

.  
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664. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 37, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. 

, 3. , 4. , 5. . 

 

665. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Na Burince 275, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2.  s podmínkou 

vrácení stávajícího bytu 3+1, 3. , 4. , 5. 

, 6. , 7. , 8. 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 9. p

.  

 

666. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. Na Burince 274, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. , 3. 

, 4. , 5.  

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 6. .  

 

667. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Sirkařská 977, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku . 

 

668. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 1+1, ul. Volšovská 857, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

669. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 33, 0+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní  

 

670. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 312, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku paní  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

1+1. 

 

671. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 401, 1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku   

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1. 

 

672. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi  a panem  na dobu určitou 5ti let, 

tj. od 1.11.2018 do 31.10.2023. 

 

673. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 30, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  a paní  od 1.11.2018 

do 31.10.2023. 

 

674. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 32, ul. Kaštanová 1257,  

Sušice mezi  a  od 1.11.2018 

do 31.10.2023. 

 

675. Rada města souhlasí s  převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová  

z  na   k 1.11.2018.  
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676. Rada města souhlasí s  ukončením  nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 17, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice, která byla uzavřena s dohodou 

k 31.10.2018.  

 

677. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 17, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s . 

 

678. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal nájemce bytu č. 2, ul. Kaštanová 1180, Sušice s výší 

měsíčních splátek 1.500,- Kč.  

 

679. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 214, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku  s podmínkou vrácení 

stávajícího bytu 1+1. 

 

680. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A – 003100-00, uzavřené 

9. 7. 2018 se zhotovitelem, s firmou TAXUS, spol. s r. o., se sídlem Ještědská 82, 

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 48266086, DIČ: CZ 48266086, kterým se 

mění termín zahájení z 1. 9. 2018 na 8. 10. 2018 a termín dokončení z 31. 10. 20187 na 

30. 11. 2018 a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

 

681. Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie 

dle Směrnice č. 1/2017 města Sušice na stavební akci „Stavební úpravy fasády a přízemí 

domu č.p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“. 

 

682. Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo č. A – 002912 – 00 na „Stavební 

úpravy fasády a přízemí domu č.p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“, včetně všech 

platných dodatků ze dne 12. 7. 2017 s firmou ALDAST, spol. s r. o, Heydukova 152, 386 

01 Strakonice, IČ:45023140, DIČ: CZ45023140 a pověřuje starostu města podpisem 

dokumentu o odstoupení od Smlouvy o dílo. 

 

683. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Směrnice 

č. 1/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na stavební práce na akci 

„Stavební úpravy fasády a přízemí domu č.p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“ a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Sušická 

stavební s. r. o., Tichá ul. 385, 342 01 Sušice, 2. HMpro cz, s. r. o., 384 02 Vitějovice 

202, 3. Rynostav s. r. o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice. 

 

684. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby dle Směrnice 

č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem 

„Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy – technický dozor stavebníka“ firmě GPL-

INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, 370 04, IČ: 26070766, za cenu 

75.000,- Kč bez DPH, tj. 90.750,- Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem 

příkazní smlouvy dle přílohy. 

 

685. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: 

„DPS Pod Svatoborem čp. 56 - výměna vzduchotechniky“ podle směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány 

k předložení cenové nabídky: THERMOLUFT, s.r.o., Franty Šumavského 867, 339 01 

Klatovy, GH-KLIMA s.r.o., Litvínovice 262, PSČ 37001 České Budějovice, 
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UNIBLOCK TRADE s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 – Strašnice, 

STAVOKLIMA s.r.o., Budějovická 450, 370 01 Homole, TEMTECH s.r.o., Sídliště 

Plešivec 359, 381 01 Český Krumlov. 

 

686. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 282/7 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý 

travní porost) o výměře cca 35 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

687. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2688 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 86 m2 a nedoporučuje zastupitelstvu města jeho 

prodej. 

 

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

p.č. 941/142 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 

do vlastnictví , za cenu 1 419 600,- 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, s možností 

odstoupení kupujícího od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

689. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení lesních pozemků 

p.č. 1470/15 o výměře 872 m2 a 1492/2 o výměře 93 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, 

od vlastníka , za kupní cenu 17 100,- Kč s tím, 

že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek) 

uhradí strana kupující, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

690. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném nabytí části 

pozemkové parcely č. 970/24 (ostatní komunikace) o výměře 346 m2  k.ú. Sušice 

nad Otavou z majetku ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

do majetku města Sušice a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

691. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu částí pozemků p.č. 2741 a 2737 k.ú. Sušice 

nad Otavou, o celkové výměře 360 m2, užívaných na základě nájemní smlouvy 

ze dne 9.10.2015, podanou nájemcem  ke dni 31.1.2019. 

 

692. Rada města odkládá projednání žádosti Nemos Sokolov s.r.o. o podnájem garáže na další 

jednání rady města k upřesnění podmínek podnájmu. 

 

693. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Digitalizace sítě CZT a sítě VO v Sušici“, kterou podala firma TopGis, s.r.o., 

Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ 29182263, s nabídkovou cenou 987 000,- Kč bez 

DPH (tj. 1 194 270,- Kč včetně 21% DPH). Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

dílo s vybraným uchazečem při dodržení ustanovení zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

694. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1.241.434,- Kč za období 

duben-červen 2018 v souladu se zněním smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby 

v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby, uzavřené s poskytovatelem NEMOS 

SOKOLOV s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město PSČ 110 00 Praha 1. 
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695. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na setkání zástupců místních 

samospráv v rakouském městě Judenburg ve dnech 9.-11.11.2018 v tomto složení: 

starosta, místostarosta, Ing. Eva Beníšková a tlumočník. 

 

696. Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru pro Sportoviště města Sušice ve výši 

10 000,- Kč, dle přiložené smlouvy v příloze číslo 1.  

 

697. Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru pro Sportoviště města Sušice ve výši 

10 000,- Kč, dle přiložené smlouvy v příloze číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 
 




