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U s n e s e n í  703. – 725. 

 

ze zasedání rady města ze dne 4. listopadu 2019 

 

 

703. Rada města schvaluje program jednání. 

 

704. Rada města schvaluje uzavření nájemní a servisní a materiálové smlouvy na čtyři 

multifunkční zařízení Minolta bh C250i jako náhradu stávajících strojů bh C224e. 

Měsíční nájem jednotlivých strojů bude 1 050,- Kč/měsíc, cena černobílé kopie 

0,18 Kč, barevné 0,90 Kč za stranu A4, vše bez DPH. Rada města pověřuje starostu 

města podpisem příslušných smluv. 

 

705. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na odkup multifunkčního zařízení Minolta bh 

C224e za zůstatkovou hodnotu 3 500 Kč a  servisní a materiálové smlouvy s cenou 

černobílé kopie 0,29 Kč, barevné 1,60 Kč za stranu A4, vše bez DPH. Rada města 

pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 

 

706. Rada města schvaluje uzavření nájemní a servisní a materiálové smlouvy s firmou 

Ricoh Czech Republic s.r.o. na multifunkční zařízení Ricoh IM C2000 jako náhradu 

stávajícího stroje MP2501SP na Odboru dopravy, měsíční nájem bude 1 045,- Kč/měsíc 

cena černobílé kopie 0,17 Kč, barevné 0,89 Kč za stranu A4, vše bez DPH. Rada města 

pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 

 

707. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s firmou Ricoh Czech Republic s.r.o. na odkup 

multifunkčního zařízení Ricoh MP2501Se za zůstatkovou hodnotu 1 000,- Kč 

a  servisní a materiálové smlouvy s cenou černobílé kopie 0,24 Kč za stranu A4, vše 

bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 

 

708. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtové změny č. 64, 

povýšení organizace 1936 „Vozidlo pro odbor ŽP“ o 250 000,- Kč. Částka bude kryta 

z org. 201, kap. 4.  

 

709. Rada města souhlasí s pořízením světelných dekorací na vánoční strom dle nabídky 

č. 19NA00069 od společnosti Bon Jour Illumination s. r. o. Částka bude hrazena z org. 

179. 

 

710. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 59, kterým 

se organizace Výdaje 279 – navýší o 950 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

 

711. Rada města schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o., 

Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy, kterým se mění příloha č. 2b. Rada města pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

 

712. 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 
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umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 1340/3, 

1411/1, 1411/3 a 2322/18, vše k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 3586-2045//2019, za celkovou náhradu 1 150,- Kč + DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

713. Rada města souhlasí se stávajícím umístěním stavby plotu  na části 

pozemku p.č. 2364/1 k.ú. Sušice nad Otavou. 

 

714. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 154/1 k.ú. Velhartice (ost. plocha – 

jiná plocha) a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

715. Rada města schvaluje záměr změny nájemní smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. 

na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 718 v Sušici II., který je nedílnou 

součástí pozemku p.č. st. 2993 k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední 

desce města.  

 

716. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2688 k.ú. Sušice nad Otavou  

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 100 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.  

 

717. Rada města pověřuje Odbor majetku a rozvoje města zadáním vypracování znaleckého 

posudku, na základě kterého bude rozhodnuto o výši slevy z kupní ceny pro 

z důvodu vady věci - pozemku p.č. 941/143 k.ú. Sušice 

nad Otavou.  

 

718. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a  GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným, spočívající v právu zřídit a provozovat na pozemcích p.č. p.č. 2741, 

1911/21, 1911/24, 2347/3 a 2028/9, vše k.ú. Sušice nad Otavou, plynárenské zařízení 

a dále v právu vstupu a vjezdu, za náhradu 50,- Kč za m2 + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

719. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice - denní 

stacionář Klíček“ ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

 

720. Rada města schvaluje přijetí účelových darů a nadačních příspěvků pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Sušice dle přílohy. 

 

721. Rada města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor s organizací Sušické 

kulturní centrum a Loutkářským odborem TJ Sušice. 

 

722. Rada města schvaluje úpravu cen vstupného Sportovní areál – bazén Sušice dle přílohy 

s účinností od 1. 1. 2020. 

 

723. Rada města schvaluje ceny za ubytování a související služby v ubytovacím zařízení 

„Ubytování Roušarka“ dle přílohy č. 2. 

 

724. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí právní pomoci od 4. 11. 2019 

s Advokátní kanceláří Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  
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725. 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 

10.000.000,- 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 




