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U s n e s e n í  143. – 167.  

 

ze zasedání rady města ze dne 12. března 2019 

 

 

143. Rada města schvaluje program jednání. 

 

144. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele „Hlasovacího 

a komunikačního systému“ pro jednání zastupitelstva města v navrženém rozsahu 

a ukládá oslovení firem: 1. FS Codes, s.r.o., Třebohostická 1244/12, 100 00 Praha 

Strašnice, IČ: 25623257, 2. MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – 

Pardubice, IČ: 018630453. Data-Video-Media s.r.o, Cílkova 640/ 22, 142 00 PRAHA 4 

– Kamýk, IČ: 27621880, 4. Jakub Truhlář, Br. Veverkových 587, 530 02 Pardubice, 

IČ: 04857313. 

 

145. Rada města schvaluje složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky „Hlasovací a komunikační systém“ ve složení: Václav Černý (náhradník Pavel 

Hais), Jan Löffelmann (náhradník Jaroslav Hupka), Vladimír Marek (náhradník Josef 

Čuba), Petr Novák, Josef Nový (kontrolní výbor). 

 

146. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, Příkopy, Americké armády – 

oprava povrchu parkoviště“ s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 

326 00 Plzeň, IČ 648 30 551 s cenou 1 145 189,66 Kč bez DPH, tj. 1 385 679,49 Kč 

včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

147. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, Pod Nebozízkem – oprava 

povrchu komunikace“ s firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, 

IČ 453 57 307 s cenou 1 605 274,40 Kč bez DPH, tj. 1 942 382,02 Kč včetně 21% DPH 

a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

148. Rada města bere na vědomí informaci ohledně uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy 

o dílo č. A-002991-00, uzavřené dne 19.1.2018 na zhotoviteli, firmě THERMOLUFT 

KT, s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy III, 339 01, IČ: 29109990, na vypracování 

projektové dokumentace a inženýring na akci „Výměna kotlů v kotelnách Sirkařská, 

Pravdova, Kaštanová“.  

 

149. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. A – 002923 - 00 

ze dne 27.7.2017, s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 

874/8, Děčín – Podmokly, Děčín, 405 02, IČ: 24729035, kterým se prodlužuje termín 

realizace do 30.10.2019 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 

ve znění dle přílohy. 

 

150. Rada města revokuje usnesení č. 138 ze dne 26. 2. 2019: Rada města rozhodla o zadání 

zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce dle Směrnice č. 01/2017 města 

Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Teplovodní rozvody 

v lokalitě „Červená“, trasa B – připojení objektu č.p. 749 – 750 v ul. 5. května“ firmě 

AZS 98, s.r.o., Koterovská 2208/158, Plzeň, IČ: 25227254 za cenu 340.563,68 Kč bez 

DPH, tj. 412.082,05 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o 

dílo ve znění dle přílohy. 
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151. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče AZS 98, s.r.o., Koterovská 2208/158, Plzeň, 

IČ: 25227254 z účasti v zadávacím řízení „Teplovodní rozvody v lokalitě „Červená“, 

trasa B – připojení objektu č.p. 749 – 750 v ul. 5. května“. 

 

152. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, 

Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 10327991 z účasti v zadávacím řízení „Teplovodní 

rozvody v lokalitě „Červená“, trasa B – připojení objektu č.p. 749 – 750 

v ul. 5. května“. 

 

153. Rada města rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

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

s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě „Červená“, trasa B – připojení objektu č.p. 

749 – 750 v ul. 5. května“ uchazeči STAVOPLAST KL, s.r.o., Stachy 266, 384 73, 

Stachy, IČ: 40740056 za cenu 395.744,66 Kč bez DPH, tj. 478.851,04 Kč vč. 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo ve znění dle přílohy. 

 

154. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektové práce a inženýring 

„Demolice objektu kotelny, umístěného na st.p.č. 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“, 

s Ing. Janem Práškem, 5. května 670, Sušice II, 342 01, IČ: 14935325, za celkovou 

cenu 99.500 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo 

ve znění dle přílohy.  

 

155. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1048, 1049/1 a 1026/3 o celkové 

výměře cca 9 700 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, p. Vlastimilu Lagronovi, Klatovy, 

IČO : 10392092, pro pořádání Sušické pouti 2019, a to na dobu určitou, za nájemné 

ve výši 45 000,- Kč + DPH za celou dobu pronájmu, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

156. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 18 m2 panu Petru Šandarovi, Sušice, IČO : 06094724, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před restaurací Gloria), za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/ den + 

DPH, na dobu určitou do 30.9.2019, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

157. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 panu Luboši Pitrovi, Sušice, IČO :  65578953,  ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Kavárnou Koruna), za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou do 10.11.2019, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

158. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 panu Janu Živčákovi, Praha, IČO : 73387959, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Kavárnou Galerie), za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou do 30.9.2019, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

159. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 318/11 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 22,5 m2 firmě Klipy s.r.o., České Budějovice, IČO : 05413010, 

ke zřízení restaurační předzahrádky (před Hotelem Na Pekárně), za nájemné ve výši 4,- 

Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou do 30.9.2019, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 



 3 

160. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče Václav Regner – vodoinstalace, Sirkařská 

979, 342 01 Sušice z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Sušice, 5. května 749 a 750, teplofikace bytových domů“. 

 

161. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice, 5. května 749 a 750, 

teplofikace bytových domů“ – společnosti DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 

342 01 Sušice, za cenu 714 949,10 Kč bez DPH, tj. 822 191,47 Kč včetně DPH. Rada 

města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

162. Rada města schvaluje provedení opravy fasády bytového domu Volšovská čp. 903 – 

904 firmou PIVODA & JANČÍK s.r.o., Stupkova 892, 342 01 Sušice za cenu 

212 670,00 Kč bez DPH. 

 

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

dle Směrnice č. 1/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž zadávání se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 

zákona neřídí zákonem na stavební akci „ZUŠ – stavební úpravy etapa D“ a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. STAFIS – KT, 

s. r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice, 2. SALVETE s. r. o., Písecká 506, 

386 01 Strakonice, 3. ALFASTAV, spol. s r. o., Sobětice 81, 339 01 Klatovy, 

4. Klatovská stavební společnost s. r. o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, 

5. BERNADETTE, a. s., Dr. Sedláka 937, 339 01 Klatovy III, 6. Stavební firma Pácl s. 

r. o., Studentská 158, 339 01 Klatovy 4, 7. RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, 

342 01 Sušice, 8. Sušická stavební s. r. o., Tichá ul. 873, 342 01 Sušice, 9. Rynostav, 

s. r. o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, 10. VAPET – Innovation s. r. o., 

Komenského 455, 334 01 Přeštice. 

 

164. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 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 mění termín dokončení díla z 31. 3. 2019 na 17. 5. 2019 

a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

165. Rada města schvaluje zadání projektové dokumentace pro potřeby rekonstrukce objektu 

čp. 10 v Sušici, z důvodu odstoupení od záměru pronájmu banky Moneta Money 

bank a.s. 

 

166. Rada města bere ne vědomí dopis od jednatele firmy ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 

152, 386 01 Strakonice pana Jiřího Podskalského. 

 

167. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s právníkem města 

zpracovat písemnou odpověď a reakci na dopis společnosti ALDAST, spol. s r. o., 

Heydukova 152, 386 01 Strakonice ze dne 14.2.2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 


