
 

 

 

U s n e s e n í  758. – 802.  

ze zasedání rady města ze dne 10. prosince 2018 

 

 

 

758. Rada města schvaluje program jednání. 

 

759. Rada města schvaluje ukončení smlouvy A-001007-00 o vytvoření míst zpětného 

odběru elektrozařízení a o jejich zpětném odběru se společností REMA Systém, a.s.  

a pověřuje starostu města podpisem výpovědi smlouvy k 31. 3. 2019. 

 

760. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL a.s.,  

Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300 na dobu určitou 5 let a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

761. Rada města schvaluje výměnu 6 ks stávajících poškozených nádob od společnosti Rema 

Systém, a.s. za nové nádoby od společnosti ASEKOL a.s. 

 

762. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o.,  

Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

763. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 

650.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647  

za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 

 

764. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši  

77.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, 

IČ: 61781444 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města  

na rok 2019. 

 

765. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši  

70.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice,  

U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615 za podmínky, že 

poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 

 

766. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů na zajištění přístřešku pro tréninkové pomůcky ve výši 50.000,- Kč 

organizaci SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Sbor dobrovolných 

hasičů Sušice, Na Hrázi 1, 342 01, Sušice, IČ: 65579500 za podmínky, že poskytnutí 

dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 
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767. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 77, kterým se povýší organizace č. „1707 - 

Teplovod 5. května PD“ o 50 tis. Kč a současně se o tutéž částku poníží org. č. „1705 - 

Teplovod Stupkova ul. – oprava“. 

 

768. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektové práce s názvem „Celková 

rekonstrukce, přestavba a přístavba včetně návazností Sokolovny Sušice“, tj. 

vypracování architektonické studie na objekt č.p. 120/II, Sušice, se společností 

BLACKBACK s.r.o., Praha 9, Vysočany, Podkovářská 800/6, IČ: 24763071, za cenu 

197.500,- Kč bez DPH, tj. 238.975,- Kč vč. DPH ve výši 21% a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo dle přílohy. 

 

769. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci  

a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ: 27295567, za podmínek ve smlouvě uvedených a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy dle přílohy. 

 

770. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS 

PK s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 

Plzeň, 326 00, IČ: 72053119, při předpokládané výši náhrady za omezení užívání 

nemovitosti ve výši 207.200,- Kč bez DPH, tj. 250.712,- Kč vč. 21% DPH a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy dle přílohy. 

 

771. 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. 368/1  

a 542/45 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3501-

88/2018, za celkovou náhradu 2 500,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

772. Rada města neschvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1549 (Hájkova ul.),  

144 (Dlouhoveská ul.), 1586/4 (Chmelenská ul.) a 206/5 (Volšovská ul.), vše k.ú. 

Sušice nad Otavou, pro umístění billboardů.  

 

773. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Stavební úpravy fasády  

a přízemí domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“ firmu Sušická stavební s. r. o., 

Tichá ul. 873, 342 01 Sušice, IČ: 00872938, DIČ: CZ00872938 s nabídkovou cenou 

5.022.000,- Kč bez DPH, t. j.  6.076.620,- Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo na tuto akci. 

 

774. Rada města schvaluje provedení stavebních oprav stavebního objektu č. 3 – So 03 - 

stávající dlážděné plochy se vsakem v prostoru budoucího parkoviště před objektem 

Sušice, č. p. 28, za odhadnuté náklady 300 tis. Kč bez DPH.  

 

775.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 31, 3+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice, na dobu 

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

 4. . 

 

776. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. 5. května 671, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  s podmínkou vrácení stávajícího 
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bytu 1+1, 2. s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

2+1 a 3. . 

 

777. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 18, 2+1, ul. Sirkařská 978, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

778. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 2+1, ul. Pravdova 1065, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

779. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 42, 2+1, ul. Nádražní 1243, Sušice, na dobu 

určitou dvou let . 

 

780. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 0+1, ul. Tichá 880, Sušice, na dobu určitou 

jednoho roku Dětskému domovu Kašperské Hory. 

 

781. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 19, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice, mezi  a  na dobu určitou  

5 let, tj. od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2023.   

 

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

kalendáře, o kterou požádal , s výší 

měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

 

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

kalendáře, o kterou požádal , s výší 

měsíčních splátek 11.000,- Kč.  

 

784. Rada města schvaluje znění kupní smlouvy s  na odkoupení 

dokončené investice inženýrských sítí včetně pozemkové parcely v lokalitě  

Pod Viničkami. 

 

785. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu investic včetně 

pozemkových parcel od  vybudovaných v lokalitě Pod Viničkami  

dle návrhu v příloze. 

 

786. Rada města schvaluje vzorové znění plánovací smlouvy určené pro stanovení práv  

a závazků investora veřejné infrastruktury na straně jedné a města Sušice, jako 

budoucího vlastníka a provozovatele této budované infrastruktury na straně druhé. 

 

787. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003129-00 na zhotovení 

projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Lesopark Pod Kalichem“ – 

vegetační a stavební část - se společností Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401,  

688 01 Uherský Brod, kterým se mění termín dokončení díla a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

788. 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: 1) Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek, 2) 

THERMOLUFT, s.r.o., Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy, 3) STAVBY – 
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KOMÍNY s.r.o., Plánice 356, 340 34 Plánice, 4) PRIMA, akciová společnost, Raisova 

1004, 386 01 Strakonice, 5) STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., 

Komenského 373, 386 01 Strakonice. 

 

789. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o návratné finanční 

výpomoci pro Sušické kulturní centrum ve výši 280 tis. Kč. 

 

790. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o návratné finanční 

výpomoci pro Základní školu Lerchova ve výši 3.051.433,- Kč. 

 

791. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 182 Příspěvky 

regionálním sdružením zvýší o 10 tis. Kč a sníží se org. 73 rezerva na investice  

a provoz o tutéž částku. 

 

792. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 78, kterým se  

org. 252 Sušické kulturní centrum – příspěvek na provoz - sníží o 280 tis. Kč  

a současně se tato organizace zvýší o návratnou finanční výpomoc v téže výši. 

 

793. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 79, kterým se 

v organizaci 216 ZŠ Lerchova z pol. 5901 rezerva uhradí návratná finanční výpomoc  

ve výši 3.051.433,- Kč a příspěvek /investiční + neinvestiční/ ve výši 339.048,- Kč  

pro tuto organizaci. 

 

794. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel s pojišťovnou Direct a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

795. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na havarijní pojištění vozidel s pojišťovnou 

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Praha 2 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

796. Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na roky 2020-2021 a doporučuje 

zastupitelstvu města jeho schválení s těmito změnami oproti návrhu ze dne  

22. 11. 2018.  

 

 

Změny rozpočtového výhledu oproti návrhu ze dne 22. 11. 2018 

Střednědobý výhled 2020-2021 

navýšení 

tis. Kč   

Velké investice a opravy 10 000 Sportovní hala - navýšení v r. 2021  

      

 

797. Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města 

jeho schválení s těmito změnami oproti návrhu ze dne 22. 11. 2018. 
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Změny rozpočtu oproti návrhu ze dne 22. 11. 2018 

ROZPOČET 2019 
navýšení 

tis. Kč   

org. 1827 Sokolovna PD úpravy 150 navýšení 

Org. 264 Městská policie navýšení  
mezd o 420 tis. Kč / vč. ZP, SP/ 
pol.5011 navýšení o 313 tis. Pol 
5031 navýšení o 79 tis, pol.5032 
navýšení o 28 tis. 420 

upravení návrhu, ve kterém nebylo zohledněno 
5% navýšení mezd 

Org. 1613 - změna číslování na 1929 
- Veř. osvětlení Na Štěbetce 0   

org. 1719 - změna číslování na 1928 
Pošumavská odpadová- rek. areálu 0   

org. 1708 Teplofikace - BD 5. května 
č.p. 749-750   úprava názvu /vypuštěno č.p. 670/ 

org. 1733 Svatobor chata / již 
dokončeno v r. 2018/ nahrazeno 
org. 1927 Nuželická č.p. 60 
vchodové dveře /uvedeno v 
seznamu I+O   cena 250 tis. Kč - nemá vliv na rozpočet 

org. 191 Příspěvky ostatním 
sdružením 100  25. ročník Šumava Rocks 

org. 1930 Dopravní řešení lokalita 
Smetanova 500 

dopravní řešení ul. Smetanova-příjezd do 
Otavských strojíren 

org. 1828 Nemos -provoz chir. 
ambulance 1 300 navýšení o platbu za I.Q.2019 

org. 1739 Dynamické osvětlení 1 700 
navýšení bude hrazeno ze zůstatku roku 2018 - 
jedná se pouze o přesun fin. prostředků 

org. 1702 Smuteční síň studie 100 
navýšení bude hrazeno ze zůstatku roku 2018 - 
jedná se pouze o přesun fin. prostředků 

org. 252 Sušické kulturní centrum 280 povýšení příjmů - návrat. Fin. Výpomoc 

org. 252 Sušické kulturní centrum 300 úprava rozpočtu podle návrhu SKC -přepis 

 

 

798. Rada města projednala návrh střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací města: Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby 

města Sušice, ZUŠ Fr. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická,  

ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lerchova, na roky 2020-2021 a doporučuje zastupitelstvu města 

jejich schválení. 

 

799. Rada města projednala návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města: Sušické 

kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice,  

ZUŠ Fr. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka,  

ZŠ Lerchova, na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení. 
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800. Rada města schvaluje přijetí účelově určeného daru od Okresní hospodářské komory 

Klatovy, nám. Míru 154, 339 01 Klatovy, pro Základní školu T. G. Masaryka Sušice, 

Dr. E. Beneše 129, 342 01 Sušice, dle přílohy.   

 

801. Rada města schvaluje přijetí účelově určeného daru od Okresní hospodářské komory 

Klatovy, nám. Míru 154, 339 01 Klatovy, pro Základní školu Sušice, Lerchova ul. 

1112, 342 01 Sušice, dle přílohy.  

 

802. Rada města schvaluje členy komisí od 1. 1. 2019 dle přílohy. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                       František Jelínek 

starosta města                               místostarosta 




