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U s n e s e n í  227. – 273.  

 

ze zasedání rady města ze dne 8. dubna 2019 

 

 

227. Rada města schvaluje program jednání. 

 

228. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 390 110,- 

Kč bude hrazena z org. 405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery 

krajům“ schváleného rozpočtu města. 

 

229. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodavatele zakázky „Hlasovací 

a komunikační systém“ pro jednání ZM a to firmu  MINISTR SYSTEMS s.r.o., 

Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – Pardubice, IČ: 01863045 za cenu 285 900,- Kč bez DPH 

tj. 345 939,- Kč s DPH. 

 

230. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12, kterým 

se nová org. 1932 - Hlasovací zařízení povýší o 400 tis. Kč a o tutéž částku se sníží 

org. 73 - Rezerva na investice a provoz. 

 

231. Rada města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města 

schválit přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 

2850203) 140.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 60.000,- Kč. 

Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

232. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: ZŠ speciální 

a Praktická škola Merklín 0,- Kč, Středisko výchovné péče Domažlice 5 000,- Kč, 

Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, Sušice 10 000,- Kč. Částky budou hrazeny 

z org. 191.  

 

233. Rada města nesouhlasí s účastí města Sušice v Českém varhanním festivalu 2019 

pořádaném Českým varhanním festivalem, z. s., IČ: 22730711.  

 

234. Rada města nesouhlasí s prezentací města v turistických produktech Šumava 2019 

vydávaných Vydavatelstvím  MCU s. r. o., IČ: 26099900. 

 

235. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice, 

IČ: 65579445 na pořádání Dětského dne ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

 

236. Rada města souhlasí s nákupem 150 ks publikací "Historie 4. obrněné divize" vydávané 

Robertem Fryčkem, IČ: 61133582 v částce 5 000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 179. 

 

237. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Spolku Irských Kotlíkářů, IČ: 07322054 

na film o turné hudební skupiny Paddy´s Bangers ve výši 10 000,- Kč a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179.  
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238. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

městského domu č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2019. Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – výměna oken, dveří 

a výkladců (přední dům)  v celkové sumě               1.103.175 Kč bez DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR                                       300.500 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města                                          111.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                              691.675 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (111.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

239. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2019. 

Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova a výměna oken 

v celkové sumě                 748.501 Kč vč. DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR    320.000 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města                               75.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                      353.501 Kč  

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (75.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

240. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

dvorního stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici k financování 

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón na rok 2019. 

Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Dvorní stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova střešního pláště  

v celkové sumě       449.492 Kč vč. DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR    224.500 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města                                  45.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                      179. 992,50 Kč  

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (45.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

241. Rada města schvaluje podání žádosti o navýšení finančních prostředků z rezervy 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

na rok 2019 ve výši 130.000 Kč na obnovu fasády průčelí objektu městského domu 

č.p. 5/I, nám. Svobody v Sušici. V případě odsouhlasení akce obnovy Ústřední komisí 

Ministerstva kultury pro Program regenerace bude finanční spoluúčast města ve výši 
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min. 10% z celkových nákladů (27.000 Kč) hrazena z organizace 350, Příspěvky – 

památková péče.  

 

242. Rada města odložila bod týkající se povolení stavebních úprav bytového jádra, o kterou 

žádali nájemci bytu č. 6, ul. Pravdova 1068, Sušice z důvodu nutnosti přepracování 

projektové dokumentace na některé z dalších jednání rady města.  

 

243. Rada města odložila bod týkající se žádosti nájemců bytu č. 6, ul. Pravdova 1068, 

Sušice o finanční příspěvek na stavební úpravy bytového jádra na některé z dalších 

jednání rady města. 

 

244. Rada města souhlasí s úpravou domovních řádů pro domy v majetku města Sušice 

dle návrhu. 

 

245. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na instalaci rozvodu slaboproudu 

s firmou Petr Kalný, Nuželická 51/III, 342 01 Sušice, IČ: 43319670, za cenu 214.488,- 

Kč bez DPH, tj. 246.661,- Kč včetně 15% DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

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

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,ZTV pro 4 RD na p.p.č. 

941/141, 941/142, 941/143, 941/144 v k.ú. Sušice nad Otavou“ a zároveň schvaluje 

firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Silnice Klatovy a.s., 

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, 2. SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice,  IČ: 48035559, 3. EUROVIA Silba a.s., 

Lobeská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551.  

 

247. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8, kterým 

se povýší org. 1836 - Nákup kompostérů o 1 000 000,- Kč a o tutéž částku se povýší 

org. 98 – konečný zůstatek minulých let.  

 

248. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci projektu spojenou 

s podáním „Žádosti o změnu“ a „Žádosti o platbu“ s  RRA Plzeňského kraje, o.p.s., 

Riegrova 1, 301 11 Plzeň. Za výkon činnosti se zavazujeme zaplatit příkazníkovi 

sjednanou odměnu ve výši 65.000,- Kč bez DPH. Platba bude rozdělena na dvě faktury, 

které budou vystaveny postupně po schválení každé žádosti. Rada města pověřuje 

starostu města podpisem příkazní smlouvy. 

 

249. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Základní umělecká škola Sušice 

– stavební úpravy, etapa D“ firmu STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – Nádraží 74, 

341 01 Horažďovice, IČ:25219090, DIČ: CZ25219090 s nabídkovou cenou 

3.593.767, - Kč bez DPH, t. j. 4.348.458,- Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

250. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11, kterým se o 220 tis. Kč povýší 

výdajová část organizace 1912 – ZUŠ – etapa D a zároveň se o tutéž částku poníží 

výdajová část organizace 73 – rezerva na investice a opravy. 

 

251. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A – 003093 – 00 

na stavební akci „Stavební úpravy objektu č. p. 28, Sušice – ubytovací zařízení“ 
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s firmou HMpro cz s. r. o., Černokostelcká 938/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, 

IČ: 24801224, DIČ: CZ 24801224, kterým se povyšuje cena díla o 1.355.658,50 Kč 

bez DPH a mění se tak cena díla z  29.572.397,- Kč bez DPH na 30.928.055,50 Kč 

bez DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

252. 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 § 18 odst. 5 zákona 

neřídí zákonem na stavební akci „Oprava místní komunikace „NA PILE“ Sušice“ 

a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Silnice 

Klatovy, a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, 2. HMpro cz s. r. o., 384 27 Vitějovice 

202, 3. SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 58, 342 01 Sušice. 

 

253. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10, kterým 

se povýší o 6 mil. Kč org. 1628 – č. p. 28 Pila rekonstrukce a zároveň se o tutéž částku 

povýší org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

254. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako 

budoucím oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy v pozemku města p.č. 102/15  k.ú. Divišov u Sušice, za celkovou 

náhradu 500,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

255. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako 

budoucím oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 369/26, 387/16 a 387/7, vše k.ú. Sušice nad 

Otavou, za celkovou náhradu v částce 2 500,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

 

256. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako 

budoucím oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy v pozemku města p.č. 1340/3 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 24 250,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

257. 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 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 1941/111 

a 2347/4, k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 3553-2/2019, za celkovou náhradu 4 700,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

258. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, jako povinným, a městem Sušice, jako oprávněným, 

spočívající v právu zřízení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení 

na služebném pozemku p.č. 227/1 k.ú. Malá Chmelná, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 101-414/2018, za celkovou náhradu 10 000,- Kč + DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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259. Rada města schvaluje pronájem části ppč. 318/2 o výměře 13,25 m2 k.ú. Sušice 

nad Otavou  na dobu určitou od 1.6.2019 do 30.6.2019, 

za celkové nájemné 2 000,- Kč za celou dobu nájmu, a pověřuje starostu podpisem 

nájemní smlouvy.  

 

260. Rada města schvaluje slevu na nájemném za rok 2019 (+ platbách za služby hrazené 

v r. 2019) ve výši 95 % pro zastoupenou městem Sušice, 

jako opatrovníkem, za nebytový prostor pronajatý na základě nájemní smlouvy 

ze dne 23.9.2015.  

 

261. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemkových 

parcel p.č. 1418/8 o výměře 20 m2, p.č. 1418/9 o výměře 1 m2 a p.č. 1418/10 o výměře 

196 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, lesní pozemky, se způsobem ochrany PUPFL, 

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu obvyklou, 

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře 21 m2 paní Martině Patlejchové, Sušice, IČO : 76034500, 

ke zřízení restaurační předzahrádky (před Blue barem), za nájemné ve výši  4,- Kč/m2/ 

den + DPH, na dobu určitou do 14.9.2019, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

263. Rada města bere na vědomí informaci o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“. 

 

264. Rada města projednala zadávací dokumentaci koncesního řízení na provozovatele 

vodohospodářského majetku města. 

 

265. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003149-00 

ze dne 19.10.2018 na akci s názvem „Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“ 

se zhotovitelem VAK SERVIS, s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, 339 01, 

IČ: 26375869, kterým se mění termín dokončení stavby ze dne 30.6.2019 na 30.8.2019 

a pověřuje starostu města podpisem. 

 

266. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít plánovací smlouvu 

na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace, páteřního 

řadu dešťové kanalizace, páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení 

a komunikací na pozemcích p.č. 2331/6, 1639/3, 1639/5, 2331/9, 1639/6, 1640/32 v k.ú. 

Sušice nad Otavou s předpokládanou finanční spoluúčastí ve výši 10 % z maximální 

výše 7.417.430,- Kč včetně DPH 15%. 

 

267. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít plánovací smlouvu s 

 na vybudování řadu splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici 

Na Valše s předpokládanou finanční spoluúčastí ve výši 80 % z maximální výše 

520.309,- Kč včetně DPH 21%. 

 

268. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít plánovací smlouvu s 

 na vybudování páteřního řadu kanalizace, páteřního vodovodního 

řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 699/3, 699/6, 699/9, 

699/10, 699/11, 699/13, 699/14, zapsaném na LV 1619, na pozemku p. č. 699/12, 
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zapsaném na LV 1622, na pozemku p. č. 700/1, 700/2, , 2271, 571/1, 2285/1, 2285/4, 

zapsaném na LV 10001 a na pozemku p. č. 700/3, zapsaném na LV 1701, pro k. ú. 

Sušice nad Otavou, s předpokládanou finanční spoluúčastí ve výši 10 % z maximální 

výše 7.622.792,- Kč včetně DPH 21%. 

 

269. Rada města rozhodla o zadání zakázky „3D systém pro kino v Sušici“ firmě XC TECH 

s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, IČ: 05529778 za celkovou cenu 

281.200,- Kč bez DPH 21% a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

270. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na provedení další 

etapy digitalizace sítí na rozvoj datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje. 

 

271. Rada města vzala na vědomí dopis p. JUDr. Pavla Marce ve věci odpalování zábavní 

pyrotechniky v městské památkové zóně v Sušici. Rada města pověřuje velitele MP 

ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu vypracováním návrhu odpovědi. 

 

272. Rada města vyzývá Finanční ředitelství v Plzni o přehodnocení rozhodnutí rušení 

Finančního úřadu v Sušici. Starosta města vyzve starosty okolních obcí k podpoře 

tohoto kroku. 

 

273. Rada města odsouhlasila mimořádné jednání rady města ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 

v 18.00 hodin, které se bude týkat přípravy problematiky nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




