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U s n e s e n í  168. – 224.  

 

ze zasedání rady města ze dne 25. března 2019 

 

 

168. Rada města schvaluje program jednání. 

 

169. Rada města schvaluje přidělení grantů v 1. kole 2019 Grantového programu Města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž  

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. 

Částky budou hrazeny z org. 184.  

 

170. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Gymnáziu Sušice,  

Fr. Procházky 324, Sušice, IČ: 61781444, v termínu 11. 5. 2019 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

171. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia MF Production, z. s.,  

Na Štěbetce 838, Sušice, IČ: 03009793, v termínu 24. 8. 2019 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

172. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Tomáši Novákovi, Palackého 133, 

Sušice, v termínu 20. 7. 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o výpůjčce. 

 

173. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Czech Cup města 

Sušice kvalifikace na MČR v Timbersports“ (28. 4. 2019, Průcha – motorové nářadí, 

s. r. o.); „Slet ježibab 2019“ (30. 4. 2019, Gymnázium Sušice); „Majáles 2019“ (11. 5. 

2019, Gymnázium Sušice); „Den pro rodinu“ (19. 5. 2019, Diakonie ČCE – středisko 

Západní Čechy); „Dětský den“ (1. 6. 2019, Jan Adamec); „Dramasterie 2019“ (29. 6. 

– 6. 7. 2019, Okrášlovací spolek města Sušice); „Šumava Rocks“ (13. 7. 2019, 

Šumava Rocks - spolek), „Red Hot Island 2019“ (20. 7. 2019, Tomáš Novák); „Metal 

Madness“ (24. 8. 2019, MF Production, z. s.); „Závody horských kol Sušický High 

Point MTB maraton“ (21. 9. 2019, High Point bike team Sušice, z. s.) za dodržení 

podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru 

ostrova Santos. 

 

174. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost těchto organizací: Senioři ČR,  

z. s., zákl. org. Sušice, IČ: 07146540 ve výši 20.000,- Kč; Svaz zdravotně postižených 

Šumava, zákl. org. Sušice, IČ: 72053496 ve výši 15.000,- Kč; Okresní rada Asociace 

školních sportovních klubů ČR Klatovy, IČ: 02340011 ve výši 5.000,- Kč; Šance  

pro kočku z. s., IČ: 04831888 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

smluv o poskytnutí dotace. Částky budou hrazeny z org. 191. 

 

175. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČ: 25228633,  

na XXVIII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ve výši 5.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena  

z org. 191. 
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176. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., IČ: 

26026929, na vydání knihy Lesy českého státu II.  

 

177. Rada města schvaluje poskytnutí dotace , 

Sušice, na částečnou úhradu pohonných hmot konvoje historických válečných vozidel 

na oslavách osvobození v Sušici ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

178. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

Klatovy, IČ: 00425974, na oceňování bezpříspěvkových dárců krve v Sušici ve výši 

10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191.  

 

179. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

Klatovy, IČ: 00425974, na zakoupení resuscitační loutky ve výši 5.000,- Kč  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191. 

 

180. Rada města schvaluje poskytnutí dotace bytem Americké 

armády 131, Sušice, na sportovní činnost ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

181. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Šumava Rocks – spolek, IČ: 03125491,  

na dramaturgii festivalu Šumava Rocks 2019 ve výši 100.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

182. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Šumava Rocks – spolek,  

IČ: 03125491, v termínu 13. 7. 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o výpůjčce. 

 

183. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia Šumava Rocks – 

spolek, IČ: 03125491, ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

184. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Barman s. r. o., IČ: 019656387, 

v termínu 17. 8. 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

185. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia Barman s. r. o.,  

IČ: 01965638, ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

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

 

186. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Janu Adamcovi, IČ: 72259922, 

v termínu 10. 8. 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

187. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia Janu Adamcovi,  

IČ: 72259922, ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 184.  
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188. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia městu Kašperské Hory, Náměstí 1, 

341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645, v termínu 22. 6. 2019 a pověřuje starostu 

města podpisem nájemní smlouvy. 

 

189. Rada města schvaluje zrušení výběru poplatků za tržní místo na farmářských trzích  

v Sušici a schvaluje bezplatné využívání dřevěných prodejních stánků v rámci 

farmářských trhů v Sušici.  

 

190. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12. 3. 2019. 

 

191. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Kaštanová 1168, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 3. . 

 

192. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice, na dobu 

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

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 3.   

 

193. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 27, 3+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice, na dobu 

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

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 3. . 

 

194. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 3+1, ul. Sirkařská 976, Sušice na dobu 

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

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 3. , 4. 

.    

 

195. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Nádražní 397, Sušice, na dobu 

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

. 

 

196. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. U Kapličky 733, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

197. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku .  

 

198. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 23, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice, na dobu 

určitou dvou let . 

 

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

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice se stávajícím nájemcem bytu  

na dobu určitou jednoho měsíce.  

 

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

kalendáře, o kterou požádala s výší měsíčních splátek 1.500,- Kč.  

 

201. Rada města souhlasí s  převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová 

z  na  k 1. 4. 2019.  
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202. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 8, ul. Kaštanová 1259, Sušice, s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. 

 

203. Rada města souhlasí se slevou na nájemném od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 ve výši 50 %  

pro všechny nájemce domu čp. 10, ul. Poštovní, Sušice, z důvodu rekonstrukce 

nebytových prostor.   

 

204. Rada města schvaluje odpis pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu Klatovy 

č. j. 10 C 130/2011-44 v celkové výši 16.180,87 Kč.  

 

205.  Rada města schvaluje pacht lesních pozemků v majetku města (dle přílohy) o celkové 

výměře cca 1,23 tis. ha firmě Sušické lesy a služby s.r.o., s účinností od 1. 4. 2019  

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za celkové roční pachtovné ve výši 

556 992,- Kč + DPH, a schvaluje pachtovní smlouvu, kterou se ruší stávající nájemní 

smlouva ze dne 24. 4. 1999, ve znění dodatků č. 1-11, a pověřuje starostu města jejím 

podpisem.   

 

206. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 1941/33 (ost. plocha – 

neplodná půda) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 100 m2 a části pozemkové 

parcely č. 2442 (ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře  

cca 150 m2 panu Tomáši Maškovi, Nezamyslice, IČO: 07109890, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 20,- Kč za m2 bez DPH, 

 tj. celkové roční nájemné ve výši 5 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

207. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1910/30 (ost. plocha – jiná plocha) 

k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 15 m2 ,  

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 20,- Kč  

za m2 + DPH, tj. celkové roční nájemné ve výši 300,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

208. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice  

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře 176 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.  

 

209. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemkové parcely  

st. 3953 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 k.ú. Sušice nad Otavou 

, Sušice, za cenu ve výši 380,- Kč za m2, tj. za celkovou cenu 

12 920,- Kč a náklady spojené s prodejem, a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

210. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o směně části pozemku  

p.č. 624/1 o výměře cca 54 m2  ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé ve výši 

160,- Kč za m2, za pozemky p.č. 624/2 o výměře 21 m2 a p.č. 624/4 o výměře 33 m2 

ve vlastnictví , v ceně obvyklé ve výši 160,- Kč za m2, vše k.ú. 

Velká Chmelná, ost. plocha – ost. komunikace, s tím, že smluvní strany si mezi sebou 

uhradí případný rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 160,- Kč za m2 a s tím,  

že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek a geometrický 

plán uhradí obě strany napůl, a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  
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211. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 1019/1, 1019/3 a 1020, vše k.ú. 

Sušice nad Otavou, o výměře cca 8300 m2 firmě Barman s.r.o., Praha,  

IČO: 01965638, pro uspořádání akce Gurmán Fest 2019 ve dnech 16. – 18. 8. 2019,  

za celkové nájemné ve výši 1,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

212. Rada města schvaluje smlouvu o umístění sítě mezi městem Sušice a 

 Sušice, a to vodovodní přípojky do pozemku města p.č. 1355/20 k.ú. 

Sušice nad Otavou, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

213. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, Svatobor – oprava povrchu 

komunikace“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,  

370 04 České Budějovice,  IČ 480 35 599, s cenou 1 363 440,02 Kč bez DPH,  

tj. 1 649 762,42 Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

214. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na akci: „Sušice II, ulice Lerchova - II. etapa“ 

- projektová dokumentace firmu MACÁN PROJEKCE DS s r.o., Tyršova 273, 

Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ: 28057198, s nabídkovou cenou 492.000,- Kč  

bez DPH (tj. 595.320,-  Kč včetně 21% DPH), a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

 

215. Rada města bere na vědomí žádost občanů na vybudování cyklostezky při vodním 

toku Volšovka z Pátečku přes Volšovy směr Petrovice.   

 

216. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“, společnosti Silnice Klatovy a.s., 

Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČO 45357307 ve výši 29 698 990,00 Kč bez DPH, 

tj. 35 935 778,00 Kč včetně DPH. 

 

217. Rada města schvaluje výběr zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve smyslu § 65 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, vypracování projektové dokumentace pro přípravu a realizaci stavby „Dům 

č. p. 48 – Stará Lékárna“ architektonickou kancelář EHL & KOUMAR ARCHITEKTI 

s. r. o., se sídlem Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10, IČ: 27216217, DIČ: 

CZ27216217 za cenu díla 3.997.000,- Kč bez DPH, t. j. 4.812.170,- Kč včetně 21% 

DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

218. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie dle Směrnice  

č. 1/2017 města Sušice na zpracování Projekt pro povolení stavby změna stavby  

před dokončením č. 3, domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody, generálnímu 

projektantovi Ing. Arch. Ireně Jandové a Mgr. Ing. Arch. Karlu Jandovi,  

IČ: 72255111, DIČ: CZ6906131980, se sídlem Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice,  

za cenu díla 91.320,- Kč. 

 

219. Rada města schvaluje variantu dispozičního řešení č. 2, I. NP objektu č. p. 10/I 

v Sušici, náměstí Svobody, kterou zpracovali Ing. Arch. Irena Jandová a Mgr. Ing. 

Arch. Karel Janda, IČ: 72255111, DIČ: CZ6906131980, se sídlem Dolní Staňkov 5, 

342 01 Sušice, dle přílohy. 
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220. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města připravit zadání zakázky  

na opravu střechy stávající sportovní haly u gymnázia na dobu nezbytně nutnou  

pro výstavbu nové sportovní haly (cca 2-4 roky) a to za cenu nejvýše 1,1 mil. Kč  

bez DPH a to v souladu se Směrnicí č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, ust. IV. (Zadávání zakázek II. kategorie).  

 

221. Rada města bere na vědomí informaci o semináři společnosti GridServices, s.r.o.  

pro občany k tématu výměny kotle a zajištění kotlíkové dotace a souhlasí s jeho 

konáním.  

 

222. Rada města neschvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup nového vozidla 

cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO Volšovy v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  

 

223. Rada města schvaluje realizaci veřejné zakázky II. kategorie dle Směrnice č. 01/2017 

města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na výměnu EPS v budově radnice 

firmou INVESTTEL s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČO: 49193503 za cenu 

328 785,- Kč bez DPH, tj.: 397 829,85 Kč s DPH. Zároveň pověřuje starostu města 

podepsáním smlouvy o dílo.  

 

224. Rada města schvaluje realizaci veřejné zakázky I. kategorie dle Směrnice č. 01/2017 

města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na servis EPS v budově radnice  

po dobu 10 let firmou INVESTTEL s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy,  

IČO: 49193503 za cenu 91 900,- Kč bez DPH, t.j.: 111 199,- Kč s DPH (včetně 

případného úměrného zvýšení ceny dle uznané meziroční inflace). Zároveň pověřuje 

starostu města podepsáním smlouvy o údržbě zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




