
U s n e s e n í  719. – 757.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 26. listopadu 2018 

 

 

 

719.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

720. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy s pojišťovnou Generali na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. 

 

721. Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2019 a souhlasí s vyvěšením návrhu 

rozpočtu v součtu za organizace. Rada města bere na vědomí návrh Střednědobého 

výhledu pro roky 2020-2021 a souhlasí s jeho vyvěšením dle návrhu. 

 

722. Rada města souhlasí s dodatkem č. 39 k pojistné smlouvě Kooperativy č. 3000093917, 

kterým se aktualizuje stav pojištěného majetku a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

723. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na výběr 

pojistitele havarijního pojištění vozidel podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje pojišťovny, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group, Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Česká podnikatelská 

pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group. 

 

724. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova 

ul. 1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2017/2018.  

 

725. Rada města schvaluje mimořádné odměny za II. pololetí roku 2018 ředitelům Základní 

školy Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 

129, Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, Mateřské školy Sušice, Tylova 920, 

Základní umělecké školy Fr. Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelny Sušice, Nuželická 

25, dle přílohy. 

 

726. Rada města nesouhlasí s prezentací města v publikaci Kam v Praze / Křížem krážem 

ČR vydávané Vydavatelstvím IPR. 

 

727. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 22, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 

. 

 

728. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Vodní 141, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 

. 
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729. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Sirkařská 977, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

730. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

 a 

. 

 

731. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

 a . 

 

732. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 22, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi na dobu 

určitou 5ti let, tj. od 1.12.2018 do 30.11.2023. 

 

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

z  k 1.12.2018.  

 

734. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s . 

 

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

stání č. 19, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

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

stání č. 7, ul. Kaštanová 1258, Sušice s Okresní správou sociálního zabezpečení 

Klatovy na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019.  

 

737. Rada města souhlasí s výměnou vany za sprchový kout v bytě č. 7, ul. Pravdova 1060, 

Sušice, na náklady nájemce bytu . Žadatel je povinen uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

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

povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 214/1 

a 215/1 k.ú. Malá Chmelná, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 101-

414/2018, za celkovou náhradu 1 350,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

739. Rada města schvaluje pronájem prostor v čp. 60/III v Sušici – místnosti č. 3 v IV. NP, 

na stpč. 461 k.ú. Sušice nad Otavou, firmě INSIA JK s.r.o., Domažlice, na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 9 574,- Kč, a pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy.   

 

740. Rada města schvaluje záměr pronájmu spoluvlastnického podílu ½ k pozemku p. č. st. 

1526 (zastavěná plocha a nádvoří)  k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 42 m
2
 a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  
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741. Rada města revokuje usnesení č. 507 ze dne 13.8.2018 ve znění: „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“.  

 

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

(týkající se pronájmu kiosku na ostrově Santos) dle předloženého návrhu ve složení: 

Bc. Petr Mottl (František Jelínek, Ing. Věra Marešová), Pavel Hais – členové 

zastupitelstva, Ing. Vladimír Marek, Lenka Jandová, Věra Tomasová – Odbor majetku 

a rozvoje města, Ing. Karel Sedlecký – Sirkus, Ing. Milena Stárková – kontrolní výbor. 

 

743. Rada města bere na vědomí zprávu společnosti Nemos Sokolov o problematice udržení 

rozsahu poskytované zdravotní péče. 

 

744. Rada města schvaluje vyplacení vyrovnávací platby ve výši 1.171.961,- Kč za období 

červenec-září 2018 v souladu se zněním Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie, uzavřené s poskytovatelem NEMOS SOKOLOV s.r.o., Na 

Florenci 2116/15, Nové Město PSČ 110 00 Praha 1. Náklady budou hrazeny 

z poskytnuté dotace Plzeňským krajem. 

 

745. Rada města bere na vědomí žádost společnosti Nemos Sokolov s.r.o. o poskytnutí 

vyrovnávací platby v roce 2019. 

 

746. Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na r. 2019 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2019 

podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody 

– netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení) :          1,37 Kč/m
3 

 

 

747. Rada města schvaluje smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „III/17121 

Sušice, Hájkova ulice“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 

162, 326 00 Plzeň dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

748. Rada města rozhodla o zrušení zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: 

"DPS Pod Svatoborem čp. 56 - výměna vzduchotechniky", zadávané podle směrnice 

č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, z důvodu, 

že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m
3
) 

(m
3
/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

20,67 31,49 52,16 
6,0  1 960 1 013 2 973 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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749. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na akci: „Dům 

s pečovatelskou službou Sušice, Pod Svatoborem čp. 56 – výměna výtahu“ s firmou 

Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice ve výši 112 455,- Kč bez DPH, 

tj. 129 323,25 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

750. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003131-00 s firmou Silnice 

Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, zhotovitelem stavby: ,,Sušice – 

Lerchova, Klostermannova“, kterým se mění cena díla na 5,338.070,34 Kč bez DPH, 

tj. 6,459.065,11 Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

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

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 30. 10. 2018. 

 

752. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako 

jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla rada města Sušice o stanovení 

odměny za rok 2018 jednatele firmy Sušické lesy a služby, s. r. o., dle podkladů. 

 

753. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy k bezplatnému dočasnému užívání 

nebytových prostor mezi TJ Sušice a Law Tenis Sušice, dle přílohy č. 1. 

 

754. Rada města schvaluje smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Komunitním centru, 

Klostermannova 1 330, Sušice dle přílohy. 

 

755. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Sirkus p.o. souhlas zřizovatele s podáním 

žádosti, přijetím dotace a jejím vypořádáním na regionální knihovnu 2019. 

 

756. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám 

a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla rada města o odměně 

za rok 2017 ředitelům organizací SKC SIRKUS, p. o., Sociální služby města Sušice, 

p. o. a Sportoviště města Sušice, p. o. dle podkladů. 

 

757. Rada města vzala na vědomí informaci předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice 

o.p.s. o činnosti správní rady za uplynulé dva měsíce dle přílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                       František Jelínek 

starosta města                               místostarosta 




