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U s n e s e n í  635. – 677.  

 

ze zasedání rady města ze dne 7. října 2019 

 

635. Rada města schvaluje program jednání. 

 

636. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání 2 maturitních plesů ve školním 

roce 2019/2020 Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice, IČ: 05098751 

ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena 

z org. 191.  

 

637. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Spolku Pražský Sušičan, 

IČ: 01655558 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.  

 

638. Rada města nesouhlasí s prezentací v publikaci „Řekni šikaně NE“, vydávané Stopou 

bezpečí s. r. o., IČ:  08431205. 

 

639. Rada města odložila na další jednání rady projednání žádosti pana Jakuba Adamce 

ve věci výpůjčky přenosného pódia na akci „Krampus show Sušice“. 

 

640. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání Svatohubertské mše svaté 

Římskokatolické farnosti Sušice, IČ: 66342406 ve výši 14 000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 180.  

 

641. Rada města schvaluje použití znaku města na tiskopis Seniorské obálky.  

 

642. Rada města schvaluje spolupráci města Sušice s projektem „Implementace politiky 

stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí“, pověřuje 

Mgr. Miroslavu Šafaříkovou koordinací projektu a ukládá vedoucí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví projekt vhodným způsobem zveřejnit.  

 

643. Rada města schvaluje provozování rodinné poradny pro klienty OSPOD na městském 

úřadu v Sušici a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

644. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města přiznání dotace Oblastní charitě Sušice 

na dofinancování terénních sociálních služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019.  

 

645. Rada města rozhodla o výběru firmy Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 

Ústí nad Labem z důvodu nejvýhodnější nabídky pro dodávku elektrické energie na rok 

2020 v hladině VN, a ukládá ředitelům příspěvkových organizací s odběrem v hladině 

VN uzavřít dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

646. Rada města bere na vědomí zprávu Odboru majetku a rozvoje města o převodu majetku 

společnosti Nemocnice Sušice o.p.s.  

 

647. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace ke krytí nákladů souvisejících s provozem lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
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648. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k přijetí 

účelové dotace ke krytí nákladů souvisejících s provozem lékařské pohotovostní služby 

v oboru chirurgie poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 

 

649. Rada města bere na vědomí zprávu Dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. o provedené 

inventarizaci hmotného a nehmotného investičního majetku a drobného hmotného 

a nehmotného majetku Nemocnice Sušice o.p.s. ke dni 31. 8. 2019 a informaci 

o předání veškerých inventurních dokladů vedoucímu Odboru majetku a rozvoje města 

dne 7. 10. 2019. 

 

650. Rada města bere na vědomí doporučení Dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. 

k urychlenému převodu hmotného a nehmotného investičního majetku a drobného 

hmotného a nehmotného majetku Nemocnice Sušice o.p.s. do vlastnictví města Sušice 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města a likvidátora JUDr. Samka přípravou 

procesu převodu majetku na příští radu.  

 

651. Rada města jmenuje v souladu se směrnicí města Sušice č. 01/2017 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky 

Ekoinovace-dynamické veřejné osvětlení v tomto složení:  Pavel Hais, Vratislav 

Němec, Ing. Marek, Ing. Vošalík, Ing. Požárek – KV a ukládá komisi zahájit činnost 

dne 18. 10. 2019 po skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

652. Rada města jmenuje v souladu se směrnicí města Sušice č. 01/2017 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky 

veřejné zakázky Ekoinovace-dynamické veřejné osvětlení v tomto složení: Pavel Hais, 

Vratislav Němec, Ing. Marek, Ing. Vošalík, Ing. Požárek – KV a ukládá komisi zahájit 

činnost dne 18. 10. 2019 v čase ukončení činnosti komise pro otevírání obálek. 

 

653. Rada města schvaluje smlouvu na provedení renovace původního hodinového stroje 

v kostele p. Marie v Sušici panem Jindřichem Klingerem, Tlučná 578 za cenu 78.000,- 

Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

654. Rada města rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Oprava propojů teplovodní sítě a rozvodů TUV – kotelny K1 Sirkařská 

a Na Hrázi“ firmě STAVOPLAST KL, s.r.o., Stachy 266, 384 73, Stachy, IČ: 

40740056 za cenu 304.992,- Kč bez DPH, tj. 369.040,32 Kč vč. 21% DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

655. Rada města schvaluje úpravu zadání předmětu plnění Smlouvy o dílo č. A – 003276 – 

00, uzavřenou dne 24. 4. 2019 s EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., 

Na Šafránce1821/25, 101 00 Praha 10, IČ: 27216217, DIČ: CZ27216217 takto: 

Prostory, které měly být navržené pro umístění informačního centra, budou navrženy 

a projektovány jako neutrální komerční prostory, přičemž budoucím provozovatelem 

objektu č. p. 48/I v Sušici bude Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace města 

Sušice. 
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656. Rada města souhlasí s rozšířením pracovní skupiny, uvedené ve smlouvě o dílo č. A – 

003276 – 00 „Dům č. p. 48 – stará lékárna“ o jednoho člena, a to ředitele příspěvkové 

organizace Sušické kulturní centrum, pana ing. Karla Sedleckého. 

 

657. Rada města souhlasí, aby byla architektonické kanceláři EHL & KOUMAR 

ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce1821/25, 101 00 Praha 10 proplacena částka 

141.207,- Kč za již provedené práce ze smlouvy o dílo A – 003276 – 00 na akci „Dům 

č. p. 48 – Staré lékárna“. 

 

658. Rada města schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 

na služby na projekt „Kanalizace a ČOV Velká Chmelná – doplnění studie, varianta 4, 

varianta 5“ projekční kancelář EKOEKO s. r. o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 25184750, DIČ: CZ25184750 s nabídkovou cenou 48.000,- Kč 

bez DPH, t. j. 54. 450,- Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. 

 

659. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 51 ve výši 30 tis. Kč, kterým se povýší 

organizace 1912 – ZUŠ etapa „D“ a zároveň se o tutéž částku poníží organizace 73 – 

rezerva na investice a provoz. 

 

660. Rada města schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie 

na služby „Projekt interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I 

v Sušici, náměstí Svobody“ Ing. Arch. Irenu Jandovou a Mgr. Ing. Arch. Karla Jandu, 

Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice, IČ: 72255111, DIČ:  CZ6906131980 s nabídkovou 

cenou 110.000,- Kč. 

 

661. Rada města schvaluje Koncesní smlouvu na provozování vodovodů a kanalizací 

v majetku města Sušice se společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České 

Budějovice, IČO 60849657 dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

662. Rada města souhlasí s realizací opravy střech bytových domů v ul. Klostermannova, 

5. května čp. 672 – 675 z prostředků schválených na běžné výdaje do bytového 

hospodářství pod správou Bytservisu na r. 2019. 

 

663. Rada města bere na vědomí zadání objednávky na zednické práce a zadání objednávky 

na malířské a natěračské práce v bytovém domě Nádražní čp. 519, na opravu 

společných prostor. 

 

664. Rada města schvaluje prodej ramp z bývalého skateparku 

za cenu 20 tis. Kč.  

 

665. 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 pozemku města p.č. 2287 k.ú. 

Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3596-280/2019, 

za celkovou náhradu 1 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

666. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu  

pozemkových parcel p.č 154/1 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 1421 m2, p.č. 154/2 k.ú. 

Divišov u Sušice o výměře 140 m2, p.č. 4/2 k.ú. Vrabcov o výměře 98 m2 a p.č. 240/2 
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k.ú. Rok o výměře 1221 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 

2880 m2, z majetku ČR – Státního statku Jeneč, st.p. do majetku města Sušice 

a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

667. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu pozemkových parcel 

p.č. 278 k.ú. Vrabcov o výměře 2308 m2, p.č. 249 k.ú. Rok o výměře 396 m2, p.č. 251/2 

k.ú. Rok o výměře 290 m2, p.č. 273 k.ú. Milčice u Sušice o výměře 1494 m2 a p.č. 

259/2 k.ú. Dolní Staňkov o výměře 2613 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o celkové výměře 7101 m2, z majetku ČR - Státního statku Jeneč, st.p.  do majetku 

města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 428 880,- Kč, a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

668. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 52, kterým se org. 9999 ve výdajové části 

povýší o 70 tis. Kč a org. 9999 v příjmové části se povýší o 70 tis. Kč.  

 

669. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemkové 

parcely p.č. 401/16 k.ú. Odolenov  o výměře 391 m2, ost. plocha – ost. komunikace, 

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu ve výši 

47 000,- Kč, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

670. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 6 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

671. Rada města odkládá záměr prodeje části pozemku p.č 392/21 k.ú. Sušice nad Otavou 

nacházející se před rodinným domem čp. 1036/II, s tím, že tato věc bude řešena 

komplexně v rámci celé ulice Družstevní. 

 

672. Rada města neschvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č 970/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměrách cca 2 x 20 m2 pro výstavbu řadových garáží v ul. Volšovská. 

 

673. Rada města odložila záměr směny pozemků Pod Kalichem s tím, že na další jednání 

rady města bude doplněna informace o probíhajícím stavebním řízení.  

 

674. Rada města bere na vědomí informaci o žádosti  o slevu 

z kupní ceny pozemku p. č. 941/143 zakoupené od města Sušice, a z důvodu vady věci, 

pověřuje Odbor majetku a rozvoje města ve spolupráci s právníkem města jednáním 

v této věci.  

 

675. Rada města schvaluje použití rezervního fondu org. 209 – MŠ Smetanova na nákup 

šatních skříněk pro 2 třídy v celkové částce 68 tis. Kč. 

 

676. Rada města vzala na vědomí dopis SÚSPK ve věci zařazení stavby „Sušice – ulice 

T. G. Masaryka. 

 

677. Rada města vzala na vědomí žádost paní ředitelky ZUŠ Mgr. Mileny Naglmüllerové 

o zařazení částky do rozpočtu na rok 2020 na oslavy 80. výročí ZUŠ.  

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




