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U s n e s e n í  539. – 572.  

 

ze zasedání rady města ze dne 19. srpna 2019 

 

 

 

539. Rada města schvaluje program jednání. 

 

540. Rada města bere na vědomí informaci o vydání právního aktu k projektu: „Sušice – 

denní stacionář Klíček“.  

 

541. Rada města schvaluje příkazní smlouvu s firmou GPL-INVEST s.r.o., České 

Budějovice ve výši 40.000,- Kč bez DPH na administraci VŘ Sušice – Denní stacionář 

Klíček, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

542. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na vytvoření projektové dokumentace 

a poskytnutí souvisejících služeb s Ing. arch Kučerou, Horažďovice ve výši 78 000,- 

Kč, se Štěpánem Eliášem, Vlachovo Březí ve výši 166 000,- Kč, s Ing. Štenglem (část 

elektro) ve výši 32 000,- Kč bez DPH a s Ing. Kaplanem (část komunikace) ve výši 

27 900,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

543. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, kterým se povýší org. 1826 – Klíček - 

nová budova o 50 000,- Kč, a zároveň se poníží org.  1807 – Zateplení BD Kaštanová 

1158-1161  o tutéž částku.  

 

544. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci dotace na vybudování 

autobusových zastávek u úřadu práce v Sušici II, ul. Nádražní, s firmou Regionální 

rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ: 25245091, 

za částku 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč včetně 21% DPH., a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

545. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební 

práce na akci: „Sušice, hřbitov Albrechtice – oprava ohradní zdi“ a firmy vyzvané 

k předložení cenové nabídky - Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 

Sušice, Stavební firma – AKOSTAV, spol. s.r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice, 

RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice III, STAFIS-KT s.r.o., 341 01 

Pačejov – nádraží 7. 

 

546. Rada města schvaluje zadání zakázky na práce spojené s otevřením, vyčištěním 

hrobového místa (hrobky) číslo I A-60/D a I G-223J, uklizením nepoužitelných částí 

hrobového zařízení, úpravou a renovací použitelných částí hrobového zařízení. Hrobová 

místa budou následně využita na ukládání lidských ostatků a pozůstatků ze sociálních 

pohřbů.  

 

547. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo A – 003172 – 00 

na stavební akci „Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“ s firmou 

Sušická stavební s. r. o., Tichá ul. 872, 342 01 Sušice, IČ: 00872938, 

DIČ: CZ00872938, kterým se mění termín dokončení díla z 31. 8. 2019 na 15. 10. 2019 

a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 
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548. Rada města pověřuje Odbor majetku a rozvoje města oslovit poptávkou 

tři architektonické kanceláře na vytvoření cenové nabídky na „Projekt interiéru 

informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“. 

 

549. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6.8.2019. 

 

550. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

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

. 

 

551. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. Tichá 880, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1. , 2.  3. 

. 

 

552. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 0+1 

a v případě odmítnutí bytu následující v pořadí je . 

 

553. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 2+1, ul. Pravdova 1062, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

554. Rada města souhlasí s přidělením 7 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

555. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 19, 0+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

556. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 318, 0+1, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice se stávajícím nájemcem bytu  na 

dobu určitou jednoho měsíce.  

 

557. Rada města nesouhlasí s vyplacením přeplatku za souhrnné vyúčtování služeb za rok 

2017 a 2018 nájemcům bytu č. 2, ul. Nádražní 756, Sušice. 

 

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

kalendáře, o který požádal nájemce  s výší 

měsíčních splátek 1.600,- Kč.  

 

559. Rada města nesouhlasí s prominutím úhrady poplatků z prodlení a nákladů řízení, které 

byly stanoveny Okresním soudem v Klatovech v rozsudku č.j. 9 C 6/2004-54 nájemci 

. 

 

560. Rada města souhlasí se slevou na nájemném od 1.9.2019 do 31.10.2019 ve výši 50 % 

pro všechny nájemce domu čp. 10, ul. Poštovní, Sušice z důvodu rekonstrukce 

nebytových prostor.   

 

561. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 35, kterým 

se zřídí nová rozpočtová organizace č. 1935 – „Sportovní hala u gymnázia - opravy“ ve 
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výši 700 tis. Kč a současně se o tutéž částku poníží organizace č. 1535 – „Sportovní 

hala“. 

 

562. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003217-00 

ze dne 16.3.2019 na akci s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená, trasa  

B – připojení objektu č.p. 749-750 v ul. 5. května“  se zhotovitelem STAVOPLAST 

KL, spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČ: 40740056, kterým se prodlužuje termín 

dokončení stavby, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

563. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003297-00 ze dne 

5.6.2019 na akci s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená  - realizace 

odbočky  uzávěry pro trasu A“  se zhotovitelem STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy 

266, 384 73, Stachy, IČ: 40740056, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby, 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

564. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003149-00 

ze dne 19.10.2018 na akci s názvem „Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“ 

se zhotovitelem VAK SERVIS, s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, 339 01, 

IČ: 26375869, kterým se navyšuje cena díla o 497.934,54 Kč bez DPH na celkem 

3.896.176,15 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení stavby z 30.8.2019 

na 15.11.2019, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

565. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 36, kterým se org. č. 301 – „Vodní 

hospodářství“ sníží o 200 tis. Kč a současně se o tutéž částku povýší organizace č. 1802 

– „ul. Pátera Ferdy – VH sítě“. 

 

566. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003326-00 

ze dne 19.8.2019 na akci s názvem „Sportovní hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava 

střechy“ se zhotovitelem NSK IZOLACE, s.r.o., Klatovská třída 1078/116, 301 00, 

Plzeň, IČ: 28047133, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 22.9.2019, 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

567. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby na akci „Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část“ 

se společnosti VH TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, 

ve výši 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

 

568. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 1603 – Lokalita 

Pod Kalichem lesopark povýší o částku 60 000,00 Kč, o tutéž částku se sníží org. 1713 

– Lokalita Pod Kalichem – infrastruktura. 

 

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

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 6. 8. 2019. 

 

570. Rada města schvaluje účast delegace města Sušice na setkání starostů měst organizace 

Douzelage ve městě Škofja Loka (Slovinsko) ve dnech 26. 9. - 29. 9. 2019, ve složení 

Pavel Javorský, Věra Marešová, Eva Beníšková, tlumočník. 
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571. Rada města bere na vědomí návrh na zařazení pozemků v lokalitě bývalého hotelu 

Otava, které jsou v současné době ve vlastnictví města Sušice, do změny územního 

plánu. 

 

572. Rada města schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy mezi NEMOS SUŠICE 

s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 045 00 571, 

NEMOS GROUP a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 273 98 072, Sušická nemocnice s.r.o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice 

III IČO: 081 76 302 a Městem Sušice se sídlem náměstí Svobody čp. 138, 342 01 

Sušice IČO: 00256129 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




