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U s n e s e n í  777. – 839.  

 

ze zasedání rady města ze dne 9. prosince 2019 

 

 

777. Rada města schvaluje program jednání. 

 

778. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup terénní tříkolky včetně 

přívěsného vozíku pro potřeby JSDHO Sušice. V souvislosti s vyhlášením veřejné 

zakázky budou osloveny 3 společnosti, a to: 1/ BSE s.r.o., Pražská 1569, Mníšek  

pod Brdy, 252 10, 2/ TOMICO Group s.r.o., Brněnská 4249/81, Prostějov, 796 01,   

3/ Václav Přibáň, Bezinková 111/4, Praha 8 – Březiněves, 182 00.   

 

779. Rada města schvaluje smlouvu na povinné ručení s Českou pojišťovnou /pojištění 

flotily/ ve výši 45.216,- Kč ročně a s Českou podnikatelskou pojišťovnou /vozidlo 

Mercedes 6P6 6768 - provozovatel Pošumavská odpadová/ ve výši 18.582,- Kč ročně  

a pověřuje starostu města podpisem smluv. 

 

780. Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit návrh rozpočtu ze dne 18. 11. 2019 

takto:  

 

Změny návrhu rozpočtu 2020  oproti návrhu pro jednání dne 18.11.2019 
ORG   tis. Kč    

  návrh 
18.11. 

upravený 
návrh 

navýšení-nárok na rozpočet 

1902 Hasičské auto Volšovy 0 6 500 0 přesun z roku 2019 doporučuje 

1904 Sokolovna-stoly 0 758 0 přesun z roku 2019 doporučuje 

2010 MP 3 park. automaty, 
kam. Bod, vysílačky 

702 872 0 přesun z roku 2019 navýšení o 1 park. 
automat přesun 170 tis. Z org. 264 z roku 
2019 

doporučuje 

1825 ul. Pod vodojemem 
propojení 

0 100 100 dle kupních smluv jsme zavázáni k provedení 
přípojek - toto je poslední náklad na jejich 
zhotovení (elektro) 

doporučuje 

1832 Poštovní 10 -  1. NP 0 150 150 50 tis vyplývá ze schválené akce radou města 
- studie (uhrazeno 50%, má být hotovo do 
31.12.) 
100.000 je na odstranění kolaudačních závad 

doporučuje 

1432 č. p. 48 - stará lékárna  3 500 3 800 300 5171 - havarijní oprava objektu dle výzvy pam 
ústavu, přidat, investici ponechat (projekt) 

doporučuje 

1628 č.p.28 Pila 0 2 150 850 navýšení ceny díla na komunikaci 

(vícepráce na kanalizaci cca 850 tis), 

1,3 mil. Kč přesun z roku 2019 

doporučuje 

289 Správa lesa   2 000 náklady správy lesa doporučuje 
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2003 Dotace chir. ambulance 
pro rok 2020-příjem 

5 200 0   chir. ambulance služba 24/7 dotace pro  rok 2020 - příjem 
bude v roce 2019,/ výdaj v roce 2020/  

1933 Sušická nemocnice 22 500 17 300  v celkové částce 22,5 mil. byla plánovaná i ztráta z chir. 
ambulance 24/7 ve výši 5,2 mil. Kč.  Z důvodu oddělení 
dotačních peněz se výdaj rozdělí do dvou částí. V org. 1933 
zůstane částka bez dotace, t.j.17.300 tis. Kč.  

1938 Dotace PK chir. 
ambulance pro rok 
2020 -výdaj 

0 2 300  výdaj dotace na chir. ambulanci 24/7 pro rok 2020 ve výši 2,3 
mil. Kč 

 ing. Janda - návrhy viz dopis ze dne 25.11.2019   

 č.p.10-krov 0 500 500  nedoporučuje 

 č.p.10 modernizace 2 
b.j. 

0 2 000 2 000  nedoporučuje 

 č.p.10-zateplení 0 1 000 1 000  nedoporučuje 

2018 informační centrum- 
vybavení  

500 1 500 1 000 výše bude upřesněna v roce  2020 po zpracování projektu 

 architekt města 0 900 900  nedoporučuje 

2042 pracovní seminář-architekt 
města 

50 50  doporučuje 

 Fuertes Development-
ÚP 

0 100 100  nedoporučuje 

 Územní plán bytová 
politika 

0 200 200  nedoporučuje 

 Chata Svatobor 0 750 750 nový vstupní otvor do věže nedoporučuje 

 K.Houra -publikace 0 150 150  nedoporučuje 

 CELKEM   10 050   

       

Změny návrhu  střednědobého výhledu oproti návrhu pro jednání dne 18.11.2019 
ORG   tis. Kč  2021  

 č.p.10 modernizace 2 b.j.   2 000 nedoporučuje 

 

 

781. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení varianty střednědobého výhledu 

2021 a 2022 ze dne 18. 11. 2019. 

 

782. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 42 pojistné smlouvy /pojištění majetku/ 

uzavřené s pojišťovnou Kooperativa a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

783. Rada města souhlasí s proplacením částky 458.641,- Kč bez DPH firmě Pošumavská 

odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy, IČ: 04510984, za provedené stavební 

práce v objektech areálu bývalé firmy MABET. 

 

784. Rada města schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro provádění úkonů 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sušice - Denní stacionář Klíček“:  

Bc. Petr Mottl, Ing. Jaroslava Zdeňková, Ing. Dagmar Jíchová, Ing. Kateřina Ronová, 

Ing. Věra Marešová; náhradníci: František Jelínek, PhDr. Renata Vácová. 
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785. Rada města schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2019 a pověřuje starostu města 

podpisem dohody o ukončení. 

 

786. Rada města schvaluje Smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782/III, 

33901 Klatovy, IČ 045 10 984 s cenami v přílohách ke smlouvě č. 1 až č. 6 ve výši 

posledního stavu ukončované Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů mezi městem Sušice, městem Klatovy a společností 

Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782/III, 33901 Klatovy, IČ 04510984, ze dne 

21. 12. 2015 s platností od 1. 1.2020 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

787. Rada města ukládá jednateli společnosti Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 

782/III, 33901 Klatovy, IČ 045 10 984 a Odboru majetku předložit k projednání 

rozbory a kalkulace cen uvedených v přílohách ke Smlouvě o zabezpečení sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. 

 

788. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 94, kterým 

se organizace 279 - Komunální odpady (výdaje) povýší o 600 tis. Kč a o tutéž částku se 

povýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 

 

789. Rada města bere na vědomí informaci o přípravě finančního plánu společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o. pro rok 2020. 

 

790. Rada města pověřuje JUDr. Samka zajištěním dokončení procesu založení  

a konsolidace společnosti Sušická nemocnice s.r.o. (např. doplnění o dozorčí radu 

společnosti, úprava znění zakládací listiny, dořešení odměňování jednatelů apod.). 

 

791. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit finančnímu výboru úkol kontroly 

hospodaření se svěřenými prostředky, poskytnutými z rozpočtu města u všech 

obchodních společností. 

 

792. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ukládá 

jednatelům společnosti předkládat každé 3 měsíce komplexní zprávu o hospodaření 

společnosti radě a zastupitelstvu města. 

 

793. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ukládá 

jednatelům společnosti předkládat ihned radě a případně i zastupitelstvu města 

informace o významných skutečnostech, týkající se hospodaření společnosti. 

 

794. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit společnost Sušická nemocnice 

s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302 k závazku veřejné 

služby „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie“, a to v časech  

ve všední den od 15:30 do 21:00 hodin, o víkendech a svátcích od 7:00 do 21:00 hodin.  

 

795. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu  

o zajištění závazku veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie za účelem poskytnutí vyrovnávací platby společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302.   
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796. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit (za podmínky schválení 

Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 16. 12. 2019) přijetí účelové dotace ve výši 2,3 

mil. Kč ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se 

zajištěním provozu chirurgické ambulance v Sušici nad rámec běžných ordinačních 

hodin od poskytovatele Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  

 

797. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit (za podmínky schválení 

Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 16. 12. 2019) Smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace ve výši 2,3 mil. Kč ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracovníků 

souvisejících se zajištěním provozu chirurgické ambulance v Sušici nad rámec běžných 

ordinačních hodin poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

798. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit (za podmínky schválení 

Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 16. 12. 2019) rozpočtové opatření č. 92, kterým 

se nová organizace 1938 - dotace PK CHA 2020 navýší o 2,3 mil. Kč a o tutéž částku se 

povýší org.98 - Konečný zůstatek minulých let. 

 

799. Rada města souhlasí s provedením úpravy podlahy v 1. NP monobloku nemocnice  

za účelem osazení CT přístroje. 

 

800. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 74, kterým 

se organizace 1828 – Nemos - provoz chir. ambulance navýší o částku 1,15 mil. Kč  

a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek minulých let. 

 

801. Rada města bere na vědomí zprávu o vyúčtování účelové dotace na provoz chirurgické 

ambulance v roce 2018. 

 

802. Rada města schvaluje smlouvu na provádění autorského dozoru akce Zavedení 

dynamického řízení veřejného osvětlení města Sušice se společností atelier světelné 

techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

803. Rada města schvaluje návrh na způsob krytí nákladů správy lesního majetku organizaci  

Sules, s. r. o. formou příplatku.  

 

804. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 70, kterým se org. 152 (Pronájem 

pozemků) v příjmové části poníží o 85 tis. Kč a org. 9999 (Prodeje, odkupy majetku) se 

v příjmové části povýší o 85 tis. Kč. 

 

805. Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 9. 2018 mezi 

městem Sušice a firmou Sušické lesy a služby, s.r.o., týkající se rozšíření pronajatého 

majetku o kontejner AVIA, a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

806. Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Sušice a T-Mobile 

Czech Republic a.s. o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 718 v Sušici II, který 

je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 2993 k.ú. Sušice nad Otavou, kterým se ponižuje 

výměra pronajatých prostor a výše nájemného, a pověřuje starostu města jeho 

podpisem.  
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807. Rada města bere na vědomí žádost paní ze dne 18.11.2019 o revokaci 

usnesení rady města č. 713 ze dne 4.11.2019.   

 

808. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě  

č. A-003182-00 ze dne 11. 1. 2019 o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy  

na zimním stadionu v Sušici na rok 2019 pro TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 342 01 

Sušice, IČ: 43313647, kterým se nejvyšší možná poskytnutá dotace zvyšuje  

na 800.000,- Kč. 

 

809. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 

700.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647,  

za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2020. 

 

810. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši  

77.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, 

IČ: 61781444 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města  

na rok 2020. 

 

811. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace  

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši  

70.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice,  

U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615 za podmínky, že 

poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2020. 

 

812. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003227-00 

z 14.3.2019, na projektové práce s názvem „Demolice objektu kotelny umístěného  

na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“, se zhotovitelem, Ing. Janem Práškem,  

ul. 5. května 670, 342 01 Sušice, IČ: 14935325, DIČ: CZ6005220386, kterým se 

navyšuje cena plnění na 124.000,- Kč bez DPH, tj. 150.040,- Kč vč. DPH ve výši 21% 

a prodlužuje termín dokončení díla do 30. 4. 2020, a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č. 1 dle přílohy. 

 

813. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. A-002923-00  

ze dne 27.7.2017, smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti  

o připojení č. 4121305508 (stavba PDS – Sušice, KT, p.č. 968/9 – kNN) s ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, Děčín, 405 02, IČ: 24729035, 

kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 15. 5. 2020, a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 2 dle přílohy. 

 

814. Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na r. 2020  

a doporučuje zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného 

pro rok 2020 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti  

15 %, od 1.5.2020 10 %): 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 

     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m
3
) 
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Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody 

– netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,34 Kč/m
3 

 

815. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002782-00 se zhotovitelem 

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 na dílo „Rozvojové území  

Pod Kalichem, Sušice - dokumentace pro územní rozhodnutí“, kterým se mění rozsah 

předmětu plnění a mění se cena díla na 647 220,00 Kč bez DPH, tj. 783 136,20 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

816. Rada města souhlasí se zadáním zpracování odborného posudku realizace průzkumných 

vrtů pro zajištění doplňujícího vodního zdroje vodovodu Velká Chmelná společnosti 

ELIGEO s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec za cenu 24 000,00 Kč + DPH. 

 

817. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 5. 12. 2019. 

 

818. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 4+1, ul. , Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. manželé  2. pan 

, 3. paní , 4. paní , 5. paní , 

6. paní  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1.  

 

819. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul.  Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. paní , 2. paní , 

3. pan , 4. paní , 5. paní , 6. paní 

 7. paní . 

 

820. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 2+1, ul. , Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku manželům . 

 

821. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 2+1, ul. , Sušice, paní 

 na dobu určitou jednoho roku. 

 

822. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 1+1, ul. , Sušice, na dobu 

určitou dvou let paní . 

 

823. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2KK, ul. , Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku paní . 

 

824. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. , Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku panu  

(m
3
/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

21,61 32,92 54,53 
6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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825. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 1+1, ul. , Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku panu  s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1. 

 

826. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1KK BB, ul. , Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku paní . 

 

827. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 318, 0+1,  

ul. , Sušice, se stávajícím nájemcem bytu paní   

na dobu určitou jednoho měsíce.  

 

828. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 11, ul. , 

Sušice, mezi panem a paní  na dobu 

určitou pěti let, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024.  

 

829. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 21, ul. , 

Sušice, mezi panem na straně jedné a panem   

a paní  na straně druhé na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2021.  

 

830. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi paní , ul.  

Sušice a panem , Sušice.  

 

831. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal nájemce bytu č. , Sušice, s výší 

měsíčních splátek 1.500,- Kč.  

 

832. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti v 1. NP 

objektu Komunitního centra, Klostermannova 1330, Sušice, p. i,  

, Sušice. 

 

833. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti v 1. NP 

objektu Komunitního centra, Klostermannova 1330, Sušice, p. ,  

, Sušice. 

 

834. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven 

pro rok 2020, případné přijetí dotace ve výši dle rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje  

a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.,  

pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS p. o.  

 

835. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova  

ul. 1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2018/2019.  

 

836. Rada města schvaluje mimořádné odměny za II. pololetí roku 2019 ředitelům Základní 

školy Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 

129, Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, Mateřské školy Sušice, Tylova 920, 

Základní umělecké školy Fr. Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelny Sušice, Nuželická 

25, dle přílohy. 

 

837. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám  
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a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla Rada města Sušice  

o odměně za rok 2019 ředitelům organizací SKC SIRKUS, p. o., Sociální služby města 

Sušice, p. o. a Sportoviště města Sušice, p. o. dle podkladů. 

 

838. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci uzavřené dne 19. 12. 2016 s Mikroregionem Šumava – 

západ, IČ: 70922152 a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě. 

 

839. Rada města schvaluje darovací smlouvu za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené 

Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava. Částka 5 tis. Kč bude čerpána  

z org. 180.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




