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U s n e s e n í  56. – 90. 

 

ze zasedání rady města ze dne 11. února 2019 

 

 

56. Rada města schvaluje program jednání. 

 

57. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí technického zařízení a software určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s firmou CENDIS s. p. a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

58. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie 

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

na realizaci akce: „Výměna EPS v budově radnice“ a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: INVESTTEL s.r.o., Průmyslová 824, 339 

01 Klatovy, EL-SIGNÁL, spol. s r.o., Lindauerova 90/8, 301 00 Plzeň 3 a AVALON 

s.r.o., Rokycanova 18, 130 00 Praha.   

 

59. Rada města souhlasí se změnou organizačního řádu Městského úřadu v Sušici 

pro zabezpečení příprav na krizové stavy a mimořádné situace a realizaci opatření. 

 

60. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2019 

ve finském městě Assikala v termínu 16. - 19. 5. 2019 v tomto složení: Ing. Eva 

Beníšková, Ing. Olga Melkusová, Mgr. Věra Svobodová, Anna Nová, Veronika 

Marešová a Ing. Věra Marešová.  

 

 

61. Rada města souhlasí se zpracováním pozůstalosti po panu doc. Ing. Zdeňku Papešovi, 

CSc.  za cenu 

maximálně 100 000,00 Kč.  

 

62. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice 

ze dne  6. 12. 2018. 

 

63. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4, kterým 

se na novou org. 1956 – Zpracování pozůstalosti převedou finanční prostředky ve výši 

70 tis. Kč z org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let.  

 

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

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku  „Sušice - zateplení panelových domů 

č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová“: Bc. Petr Mottl, Ing. Jaroslava Zdeňková, 

Ing. Kateřina Ronová, Zbyněk Pokorný, Ing. Věra Marešová; náhradníci: František 

Jelínek, Ing. Jan Vošalík.  

 

65. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při 

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

s Ing. arch. Klárou Skalovou, Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice, IČ: 69544298, 

za cenu 64.000,- Kč bez DPH (není plátce DPH), a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 
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66. Rada města schvaluje uzavření smlouvy  na zajištění činnosti technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavby: ,,Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, 

ul. Kaštanová“ s Ing. Janem Práškem, Projektová a inženýrská činnost, 5. května 670/II, 

342 01 Sušice, za cenu 105.000,- Kč bez DPH, tj.: 127.050,- Kč s 21% DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

 

67. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2, kterým 

se povýší organizace č. 1906 – „Sportoviště města Sušice - opravy a investice“ o částku 

150 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace č. 1535 – „Sportovní hala“. 

 

68. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou 

Fr. Stupky v Sušici a p. Lukášem Hamákem, bytem Sušice, a to na nahrávací studio 

v objektu čp. 255/II na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

69. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou 

Fr. Stupky v Sušici a pí Vladimírou Naušovou, bytem Klatovy, a to na taneční sál 

v objektu čp. 255/II na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.  

 

70. Rada města schvaluje změnu podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou 

Fr. Stupky v Sušici a p. Milanem Brožem, bytem Sušice, na nového podnájemce 

p. Marka Potužáka, bytem Sušice, a to na sklep v objektu čp. 255/II na stpč. 594 k.ú. 

Sušice nad Otavou.   

 

71. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí ppč. 2256/1 o výměrách cca 25 m2, 21 m2, 

25 m2, 25 m2, 35 m2 a 22 m2, části ppč. 2257/3 o výměře cca 20 m2, části 318/11 

o výměře cca 23 m2 a části p.č. 318/2 o výměře cca 13,25 m2, vše k.ú. Sušice nad 

Otavou, pro umístění restauračních předzahrádek a stánku s občerstvením, a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

72. Rada města souhlasí s uspořádáním výstavy fotografií Šumavy v prostorách kaple 

na Roku (na st.p.č. 1 k.ú. Rok), a to na dobu od 24.5.2019 do 30.9.2019.  

 

73. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. st. 73/2 

k.ú. Červené Dvorce (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 

 za kupní cenu ve výši 310,- Kč za m2 a náklady s prodejem 

spojené, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

74. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební 

práce na akci: „Sušice, Příkopy, Americké armády – oprava povrchu parkoviště“ 

a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky:  Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 

339 01 Klatovy, IČ 453 57 307,   SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 

04 České Budějovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 

326 00 Plzeň, IČ 648 30 551. 

 

75. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební 

práce na akci: „Sušice, Pod Nebozízkem – oprava povrchu komunikace“ a firmy 

vyzvané k předložení cenové nabídky:  Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 

Klatovy, IČ 453 57 307,   SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 

České Budějovice, IČ 480 35 599,   EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 

326 00 Plzeň, IČ 648 30 551. 
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76. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. 

s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – výměna vzduchotechniky“. 

 

77. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – 

výměna vzduchotechniky“ – společnosti THERMOLUFT KT s.r.o., Franty 

Šumavského 867, 339 01 Klatovy, za cenu 2 286 148,00 Kč bez DPH, tj. 2 766 239,00 

Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

78. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka 

při provádění stavby „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“ s firmou GPL-

INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, s celkovou cenou za 

dílo 370 000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 

240 500,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

79. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP při provádění 

stavby „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“ s firmou DS engineering 

PLUS, a.s., K Hájům 976/10, 155 00 Praha 5, s celkovou cenou za dílo 144 400,00 Kč 

bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 93 860,00 Kč bez DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

80. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta 

při provádění stavby „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“ s firmou 

EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, s celkovou cenou 

za dílo 193 000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 

125 450,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

81. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na akci 3D systém 

pro kino v Sušici dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: AV MEDIA a.s., 

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 15, IČ: 48108375, XC TECH s.r.o., Na Folimance 

2155/15, 120 00, Praha 2, IČ: 05529778, D-cinema s.r.o., Radimova 2342 / 36, Praha 6, 

169 00, IČ: 28391683, ALTEI spol. s r. o., U háje 29, 147 00 Praha 4, IČ 25637274. 

 

82. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5, kterým 

se zřídí nová organizace 1957 – 3D promítací sytém s finančními prostředky ve výši 

650 tis Kč a zároveň se povýší organizace 98 - konečný zůstatek o stejnou částku. 

 

83. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1.222.930,- Kč za období 

říjen-prosinec 2018 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. 

Náklady budou hrazeny z poskytnuté dotace Plzeňským krajem. 

 

84. Rada města schvaluje směrnici Sušického kulturního centra – SIRKUS, p.o. o činnosti 

souborů a směrnici o činnosti „Kruhu přátel hudby“ (KPH).  
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85. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Sušickým kulturním centrem – 

SIRKUS, p.o. v rámci dotačního programu Plzeňského kraje: Podpora kultury 

v Plzeňském kraji pro rok 2019. Tematický okruh: 8) Významná výročí osobností 

v oblasti kultury a historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2019 (rok 

1989 aj.) 

 

86. Rada města schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města s firmou 

Ineks s.r.o. Strakonice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

87. Rada města schvaluje smlouvu o odpovědnosti zastupitelů / limitu plnění mil. Kč/ 

a v souladu s limitem plnění navýšení pojistné smlouvy č. 3000093917 dle přílohy. 

 

88. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení smlouvy o odpovědnosti zastupitelů / 

limitu plnění mil. Kč/ a v souladu s limitem plnění navýšení pojistné smlouvy 

č. 3000093917 dle přílohy. 

 

89. Rada města vzala na vědomí zápis z prvního jednání kontrolního výboru. 

 

90. Rada města schvaluje záměr zpracování „Strategie cestovního ruchu města Sušice“ 

a pověřuje komisi pro rozvoj cestovního ruchu přípravou a realizací potřebných kroků. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




