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U s n e s e n í  594. – 634. 

 

ze zasedání rady města ze dne 16. září 2019 

 

 

 

594. Rada města schvaluje program jednání. 

 

595. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 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 2019/2020 pro Základní školu Sušice, 

T. G. Masaryka, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími 

předpisy, a to až o 4 žáky ve třídě 6. A v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky a dále ve třídě v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, § 25, odst. 

1, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti 

školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena 

cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

 
596. Rada města schvaluje použití rezervního fondu org. 215 – ZUŠ Fr. Stupky na nákup 

nových saxofonů v celkové částce 35 tis. Kč. 

 
597. Rada města schvaluje nový platový výměr ředitelce MŠ Smetanova a MŠ Tylova  

od 1. září 2019 dle přílohy.   

 
598. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 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 2019/2020 pro Základní školu Sušice, Lerchova 

ul. 1112, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy, 

a to až o 4 žáky ve třídě VIII. C v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 

překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení.     
 

599. Rada města souhlasí s příležitostným užíváním travnatých ploch u kiosku na ostrově 

Santos v rozsahu dle žádosti nájemců, a to s podmínkou, že nedojde k poškozování 

těchto ploch.   
 

600. Rada města bere na vědomí stanovisko ve věci směny pozemků 

  

 
601. Rada města neschvaluje zřízení služebnosti k části objektu čp. 719/II v Sušici na st.p.č. 

2992 k.ú. Sušice nad Otavou ve prospěch oprávněné strany STARNET, s.r.o., České 

Budějovice.   

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
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602. Rada města schvaluje předávací protokoly mezi městem Sušice a vlastníky pozemků 

p.č. 941/141, 941/142, 971/143 a 941/144, vše k.ú. Sušice nad Otavou, týkající 

se předání inženýrských sítí k pozemkům, v rozsahu dle přílohy.  

 
603. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plyn. přípojky 

mezi městem Sušice a GridServices, s.r.o., týkající se přípojky k pozemku p.č. 941/143 

k.ú. Sušice nad Otavou.  

 
604. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plyn. přípojky 

mezi městem Sušice a GridServices, s.r.o., týkající se přípojky k pozemku p.č. 941/144 

k.ú. Sušice nad Otavou.  

 
605. Rada města schvaluje použití finančních prostředků v rozpočtové organizaci 1924 – 

Nádražní čp. 519 – elektroinstalace na zednické, malířské a natěračské práce spojené 

s opravou společných prostor bytového domu Nádražní čp. 519. 

 
606. Rada města schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů, kterým se rozšíří příloha č. 2b o položky kovy a jedlý 

olej a tuk. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 
607. Rada města schvaluje ceník pro subjekty zapojené do systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zavedeného městem 

Sušice. 

 
608. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, hřbitov Albrechtice – oprava 

ohradní zdi“ s firmou Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice,  

IČ 279 82 190 s cenou 478 400,- Kč bez DPH, tj. 578 864,- Kč včetně 21% DPH, 

a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 
609. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 50 org. 1904 -  Sokolovna stoly povýšit 

o 8 tis. Kč a org. 73 – Rezerva na investice a provoz se poníží o stejnou částku. 

 
610. Rada města schvaluje prodej stávajících stolů ze Sokolovny v následujících rozměrech, 

počtech a cenách za kus: 1/ 140x80 cm v počtu 57 kusů za cenu 400,00 Kč, 2/ 120x80 

cm v počtu 37 kusů za cenu 300,00 Kč, 3/ 80x80 cm v počtu 15 kusů za cenu 200,00 

Kč. 

 
611. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 5.9.2019. 

 
612. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 3+1, ul. Villaniho 713, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. s podmínkou vrácení 

stávajícího bytu , 2. , 3. 

 4. s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

 5. , 6.  7. 

 8. 9. 
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613. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Nová 923, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1.  2. , 

3. 4. p , 5. 

 
614. Rada města souhlasí s přidělením 52 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 0+1, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu 

určitou dvou let . 

 
615. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 32, 1+1 , ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu 

určitou dvou let s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

0+1. 

 
616. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 
617. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Pod Antonínem 794, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 
618. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 212, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1. 

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

na dobu určitou jednoho roku  

 
620. Rada města souhlasí s   uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 17, ul. Pravdova 1063, 

Sušice mezi  a na dobu určitou dvou 

let, tj. od 1.10.2019 do 30.9.2021.    

 
621. 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.  

 
622. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 13, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s . 

 
623. Rada města souhlasí se stavebními úpravami bytu č. 3, ul. 5. května 668, Sušice, 

na náklady nájemců bytu h. Žadatelé jsou 

povinni uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 
624. Rada města vzala na vědomí informaci o odmítnutí bytu č. 3, 2+1, ul. Sirkařská 980, 

Sušice . 

 
625. Rada města souhlasí s oslovením právní kanceláře ve věci posouzení právního stavu 

vodohospodářských povolení města. 
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626. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na akci Ekoinovace - 

Dynamické veřejné osvětlení dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města 

Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:  
 Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 

 ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice  

 Radek Pechman, Třešňová 520, Štěnovice 

 

627. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1.085.623,- Kč za období 

duben-červen 2019 v souladu se zněním Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby, uzavřené s příjemcem 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město PSČ 110 00 Praha 1.  

 

628. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku 

elektrické energie VN pro rok 2020 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky:  

 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem ,  

 ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 

370 01 České Budějovice  

 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 

Rada města pověřuje starostu města k právu akceptace nejvhodnější nabídky v případě 

časově limitované platnosti nabídky. 

 

629. Rada města schvaluje vyúčtování skutečných nákladů, výnosů a zálohových plateb 

za období duben – prosinec 2018 za zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie provozovatelem nemocnice společností Nemos Sokolov s.r.o. 

 

630. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení kamerového bodu „ul. 

Studentská a 5. května (park za Červenou) a zakoupení maticového přepínače na stálou 

službu“ s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy za cenu 177 149,- 

 Kč s DPH. Zakázka bude provedena v souladu s předloženou nabídkou firmy Investtel 

s.r.o. Klatovy. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

631. Rada města odložila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení nového parkovacího 

automatu s firmou WSA doprava a parkování s.r.o. na příští jednání rady města s tím, 

že velitel MP zajistí poptávku u 3 firem. 

 

632. Rada města schvaluje novou Organizační strukturu SKC – SIRKUS, p. o. dle přílohy. 

 

633. Rada města bere na vědomí rozhodnutí Správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. ohledně 

trvání a fungování společnosti.  

 

634. Rada města souhlasí s přihlášením do projektu WiFi4EU a pověřuje Odbor majetku 

a rozvoje města o zpracování registrace. 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




