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U s n e s e n í  573. – 593.  

 

ze zasedání rady města ze dne 2. září 2019 

 

 

 

573.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

574. Rada města vzala na vědomí informaci společnosti POVED (Plzeňský organizátor 

veřejné dopravy) k zajištění městské hromadné dopravy v Sušici.  

 

575. Rada města schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření s ing. Vičarem,  

Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň, za cenu 45.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

576. Rada města souhlasí s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa 

pojišťovna ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla  

CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení 

nebude po žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené 

k 9/2019 a dále bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů  

na právní zastoupení ve výši 115.000,- Kč a úhradu soudního poplatku. 

 

577. Rada města doporučuje zastupitelstvu uzavření smírného řešení s žalovanou stranou 

Kooperativa pojišťovna ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla 

CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení 

nebude po žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené 

k 9/2019 a dále bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů  

na právní zastoupení ve výši 115.000,- Kč a úhradu soudního poplatku. 

 

578. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. A-003252-00, která je 

uzavřená se zhotovitelem na akci „ Sušice, 5. května čp. 749 a 750, teplofikace 

bytových domů“ - firma DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 678, 34201 Sušice. 

Dodatkem dojde k navýšení ceny o 40.216,40 Kč na celkovou cenu 755.165,50 Kč  

bez DPH, tj. 868.440,33 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem 

dodatku smlouvy o dílo. 

 

579. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46, kterým 

se navýší org. 1825 – ul. Pod Vodojemem - propojení o částku 100.000,- Kč, a o tutéž 

částku se sníží  org. 1807 – Zateplení BD Kaštanová 1158-1161.  

 

580. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003298-00 s firmou Silnice 

Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, zhotovitelem stavby: 

,,ZTV pro 4 RD na p.p.č. 941/141, 941/142, 941/143 a 941/144 Sušice“, kterým se mění 

cena díla na 1 923 897,07 Kč bez DPH, tj. 2 327 915,45 Kč včetně 21% DPH,  

a pověřuje starostu města jeho podpisem s podmínkou schválení rozpočtového opatření 

zastupitelstvem města. 

 

581. Rada města schvaluje pronájem prostoru k podnikání o výměře 52,1 m2 (prostoru č. 3) 

v objektu čp. 10 v Sušici I, který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 113/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., paní Lucii Mihalové, 
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Strakonice, IČO: 02122669, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční 

nájemné ve výši 2 859,- Kč/m2 + DPH, tedy za celkové roční nájemné 148 954,- Kč + 

DPH, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

582. Rada města schvaluje pronájem prostoru k podnikání o výměře 55,9 m2 (prostoru č. 2) 

v objektu čp. 10 v Sušici I., který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 113/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., firmě SUTEX CZ, s.r.o., 

Sušice, IČO: 26344785, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční 

nájemné ve výši 2 859,- Kč/m2 + DPH, tedy za celkové roční nájemné 159 818,- Kč + 

DPH, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

583. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 179/2  

o výměře 111 m2 (ost. plocha – jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m2 (ost. plocha – 

manipulační plocha, s ochranou PUPFL), obě k.ú. Rok, 

 za cenu ve výši 165,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 58 245,- Kč  

a náklady spojené s prodejem, a doporučuje pověřit starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

584. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci koncesního řízení  

na služby s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“ 

uchazeče ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO 60849657.  

 

585. Rada města schvaluje prodej ramp z bývalého skateparku za minimálně 20 tis. Kč  

a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.  

 

586. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice  

ze dne 17. 6. 2019. 

 

587. Rada města rozhodla o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu na dodávku stolů  

do Sokolovny dle pořadí: 1) Petr Bešťák, Kutrovická 1722/2, 163 00 Praha 6 - Řepy,  

IČ: 48348040, za cenu 757 426,00 včetně DPH, 2) ITTC STIMA, s. r. o., Nerudova 

1680, 396 01 Humpolec, 3) TON, a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice  

pod Hostýnem, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy v případě, že dodaný 

vzorek stolu bude odpovídat technickým parametrům zakázky.  

 

588. Rada města schvaluje podání žádosti na Plzeňský kraj o zařazení akce „Sušice - ulice  

T. G. Masaryka“ do rozpočtu Plzeňského kraje.  

 

589. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci  

pro realizaci stavby a zadání veřejné zakázky s názvem „Sušice – ulice T. G. Masaryka 

– stavební úpravy veřejného vodovodu“ se zhotovitelem VAK SERVIS s.r.o., 

Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo dle přílohy. 

 

590. 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. 2019 na školní rok 2019/20 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095,  

342 01 Sušice (1. - 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. třída 27 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 
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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. 

 

591. Rada města schvaluje změnu v čerpání rozpočtu 2019 org. 208 – MŠ Tylova takto: 

položka materiál školné se sníží o 15 tis. Kč a povýší se položky OON (ostatní osobní 

náklady) o 10 tis. Kč, zdravotní pojištění o 4 tis. Kč a sociální pojištění o 1 tis. Kč.    

 

592. Rada města souhlasí s vydáním potvrzení ředitelům ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112,  

ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, MŠ Sušice, Smetanova 1095,  

MŠ Sušice, Tylova 920, ZUŠ Fr. Stupky, Lerchova 255, Sušice a ŠJ Sušice, Nuželická 

25, kterým se mění funkční období z doby určité 6 let na dobu neurčitou. 

 

593. Rada města rozhodla, že Město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, 

poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu  

ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 

12.000.000,- Kč, a to z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti  

za účelem poskytování zdravotních služeb. Rada města souhlasí s tím, aby Město 

Sušice za účelem naplnění tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. potřebná právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí 

příplatku. 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




