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U s n e s e n í  678. – 702.  

 

ze zasedání rady města ze dne 21. října 2019 

 

 

678. Rada města schvaluje program jednání. 

 

679. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v oblasti 

památkové péče pro rok 2019 v celkové výši 900.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91  

a 95 (organizace 350 – Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedených 

pod body 1) - 11) dle předloženého návrhu.  

 

680. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Jakubu Adamcovi,  

IČ: 86864963 v termínu 23. 11. 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o výpůjčce. 

 

681. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia Jakubu Adamcovi, 

IČ: 86864963 ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 184. 

 

682. Rada města souhlasí s konáním akce "Krampus show Sušice" dne 23. 11. 2019  

na ostrově Santos pořádanou Jakubem Adamcem, IČ: 86864963, za dodržení podmínek 

stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova 

Santos.  

 

683. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na akci „Každý svého zdraví strůjcem“ Arcadii 

Praha s. r. o., IČ: 25056751 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

684. Rada města schvaluje znění Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu 

č. MAS-2019/01 v rámci dotačního projektu „Pomoc na cestě…“ a pověřuje starostu 

města podpisem této listiny. 

 

685. Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 změnu organizačního řádu městského 

úřadu, která spočívá rozšíření odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 1 pracovní 

úvazek na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. 

 

686. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 53, kterým 

se nová organizace 1958 – Společné hroby navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se 

povýší org. 98 - Konečný zůstatek minulých let. 

 

687. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003229-00 s firmou   

eSVe Stav, s.r.o., Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IČ 26404826 , zhotovitelem 

stavby: ,,Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová“,  kterým 

se mění cena díla na 12 494 463,40  Kč bez DPH, tj. 14 368 632,91 Kč včetně 21% 

DPH, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

688. Rada města schvaluje postupovat v řešení vypořádání plnění dle smlouvy o dílo  

A - 002912 - 00 a všech platných dodatků na akci „Stavební úpravy fasády domu  

č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“ s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152,  
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386 01 Strakonice, dle doporučení a dopisu právníka města s uznáním prozatímního 

nároku města ve výši 925.115,25 Kč. 

 

689. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. A – 003093 – 00  

na stavební akci „Stavební úpravy objektu č. p. 28, Sušice – ubytovací zařízení“ 

s firmou HMpro  cz s. r. o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 

24801224, DIČ: CZ24801224, kterým se cena díla ponižuje o 164.865,27 Kč bez DPH 

t. j. cena díla se mění na 33.067.610,95 Kč bez DPH, t. j. 40.011.809,25 Kč včetně 21% 

DPH a zároveň rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

690. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 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. 873, 342 01 Sušice, IČ: 00872938, DIČ: 

CZ00872938, kterým se cena díla povyšuje o 2.094.314,79 Kč bez DPH, t.j. 

2.534.119,69 Kč včetně 21% DPH na konečnou cenu díla 7.530.926,79 Kč bez DPH, 

t.j. 9.112.421,42 Kč včetně 21% DPH. Dále se tímto dodatkem č. 5 mění termín 

dokončení z 15. 10. 2019 na 30. 11. 2019. Zároveň rada města pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku s podmínkou schválení rozpočtového opatření č. 54 

zastupitelstvem města Sušice dne 13. 11. 2019. 

 

691. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 54, kterým 

by se povýšila organizace 1832 – Poštovní č. p. 10 – 1. nadzemní podlaží o částku  

2,4 mil. Kč a zároveň by se povýšila organizace 98 – konečný zůstatek minulých let  

o tutéž částku. 

 

692. Rada města schvaluje nabídnout bezplatně zbývajících 97 ks stolů ze Sokolovny 

příspěvkovým a zájmovým organizacím, popřípadě veřejnosti. V případě, že o zbylé 

stoly neprojeví nikdo zájem, budou předány k likvidaci.   

 

693. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci Ekoinovace - dynamické 

veřejné osvětlení s firmou SIEMENS MOBILITY s.r.o., Siemensova 2715 / 1,  

155 00 Praha 5, IČ: 06931995 za celkovou cenu 4.759.860,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

694. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10. 10. 2019. 

 

695. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 37, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2.   

3.  4. 5. 6. 

7. 

 

696. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Stupkova 853, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku

697. Rada města souhlasí s přidělením 35 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Sirkařská 980, Sušice, 
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698. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

a 

 

699. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 

na dobu určitou jednoho měsíce.  

 

700. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu 

 

701. Rada města bere na vědomí informaci o nabídce odkoupení pozemků 2335, 1715/2, 

1680/7, 1680/6, 2333/36 k.ú. Sušice nad Otavou, lokalita Pod Kalovy, o celkové 

výměře 3953 m2 od ČR – Lesů České republiky, s.p.  

 

702. Rada města bere na vědomí žádost  ze dne 8. 10. 2019 ve věci směny 

pozemků ve Velké Chmelné.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




