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U s n e s e n í  279. – 343. 

 

ze zasedání rady města ze dne 29. dubna 2019 

 

 

 

279. Rada města schvaluje program jednání. 

 

280. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku  

pro SDH Albrechtice ve výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu 

smlouvy.  

 

281. Rada města revokuje usnesení rady města č. 222 ze dne 25. března 2019 takto: 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.  

 

282. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup nového vozidla cisternové 

automobilové stříkačky pro město Sušice v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a pověřuje starostu 

k prověření možnosti získání dotace z Plzeňského kraje.  

 

283. Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci projektu související 

s nákupem nové cisternové automobilové stříkačky -  podlimitní veřejná zakázka - 

 a pověřuje starostu města 

k podpisu této smlouvy. 

 

284. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „určeného zastupitele“  

p. Františka Jelínka pro pořízení změny územního plánu Sušice. 

 

285. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit úhrady nákladů na pořízení změny 

územního plánu Sušice od žadatelů (finanční spoluúčast).  

 

286. Rada města pověřuje Odbor majetku a rozvoje města vybrat zpracovatele změny 

územního plánu (textové a grafické části) Sušice.  

 

287. Rada města schvaluje naplnění fondů /za rok 2018/ z konečného zůstatku minulých let 

nezapojeného do rozpočtu 2019 takto:  

 

 

231 41 FOND VODA 31 493 tis. Kč 

231 42 FOND TEPLO 5 517 tis. Kč 

231 44 FOND GRANTY 54 tis. Kč 

231 45 FOND REZERV A ROZVOJE 39 167 tis. Kč 

  Celkem 76 231 tis. Kč 
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288. Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Sociální služby města Sušice, 

příspěvková organizace, za rok 2018. 

 

289. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sušické kulturní 

centrum za rok 2018. 

 

290. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice  

za rok 2018. 

 

291. Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 těmto příspěvkovým organizacím:  

MŠ Tylova, MŠ Smetanova, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ Fr. Stupky, ZŠ Lerchova,  

ŠJ Nuželická.   

 

292. Rada města schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím převod hospodářského 

výsledku do jejich rezervního fondu dle návrhu. 

 

293. Rada města schvaluje použití rezervního fondu jednotlivých příspěvkových organizací  

dle návrhu. 

 

294. Rada města schvaluje převod a použití části rezervního fondu do investičního fondu 

jednotlivých příspěvkových organizací dle návrhu. 

 

295. Rada města nařizuje jednotlivým příspěvkovým organizacím odvod do rozpočtu 

zřizovatele dle návrhu. 

 

 

org.   

Výsledek 
hospodaření 

2018 
celkem /Kč/ 

Převod do 
rezervního 

fondu 
organizace 

celkem/ve výši  
kladného HV/ 

Z toho pro 
potřeby 

organizace  
ponecháno 
v rezervním 

fondu 

Převod do 
invest. 
fondu 

organizace 
celkem 

Z toho pro 
potřeby 

organizace  
ponecháno 

v 
investičním 

fondu 

Nařízený 
odvod z 

invest. fondu  
do rozpočtu 

města 

208 MŠ Tylova 187 355,02 187 355,02 68 500,02 118 855,00 0,00 118 855,00 

209 MŠ Smetanova 221 026,62 221 026,62 71 500,62 149 526,00 0,00 149 526,00 

213 
ZŠ 
T.G.Masaryka 159 554,62 159 554,62 80 300,62 79 254,00 0,00 79 254,00 

215 ZUŠ Fr. Stupky 135 210,04 135 210,04 0,00 135 210,00 135 210,00 0,00 

216 ZŠ Lerchova 129 176,78 129 176,78 126 136,78 3 040,00 0,00 3 040,00 

220 ŠJ Nuželická 208 414,45 208 414,45 0,00 208 414,45 57 585,45 150 829,00 

250 
Sociální služby 
města Sušice 169 357,90 169 357,90 169 357,90 0,00 0,00 0,00 

252 

Sušické 
kulturní 
centrum 405 324,56 405 324,56 352 324,56 53 000,00 53 000,00 0,00 

283 
Sportoviště 
města Sušice 58 470,09 58 470,09 0,00 58 470,09 0,00 58 470,00 

  CELKEM           559 974,00 
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Použití 
rezervního 
fondu pro 

účely 
organizace 

Použití 
investičního 

fondu pro 
účely 

organizace 

250 

Sociální 
služby města 
Sušice výměna vrat garáží Domova důchodců Sušice (4 ks)  169 357,90 0,00 

          

252 

Sušické 
kulturní 
centrum naplnění rezervního fondu TK Fialka 2 125,78   

    naplnění rezervního fondu Svatobor 6 787,46   

    naplnění rezervního fondu Solovačka 33 069,50   

    naplnění rezervního fondu Karavana 9 649,16   

    naplnění rezervního fondu Schody 41 938,24   

    naplnění rezervního fondu Klub přátel hudby 100 000,00   

    Bibliobox vč. DPH   53 000,00 

    nátěr venkovních laviček Káčko vč. DPH 52 000,00   

    LED závěs 6x4 m bez DPH 15 000,00   

          

     rezerva 91 754,42   

    SKC celkem 352 324,56 53 000,00 

283 
Sportoviště 
města Sušice   0,00 0,00 

          

  
školská 
zařízení Požadavky na čerpání  fondů - ceny vč. DPH     

208 MŠ Tylova       

    Převod do rez. fondu - 4 šatnové skříně,botník,věšáky 41 500,00   

    Převod do rez. fondu - dětská dřev. lehátka 27 000,00   

    celkem 68 500,00 0,00 

209 
MŠ 
Smetanova Převod do rezerv. fondu - rezerva na energie (myčka) 71 500,00   

213 
ZŠ 
T.G.Masaryka Převod do rezerv. fondu - nové tabule a nábytek 80 300,00   

215 
ZUŠ Fr. 
Stupky 

převod do fondu investic - žádost o převedení celého 
výsledku hospodaření na nákup 2 pianin  

  135 210,00 

216 ZŠ Lerchova zajištění dopravy na vědomostní a sportovní soutěže 30 000,00   

    materiální zajištění keramických jarmarků a tvůrčích dílen 5 000,00   

    doprava  vstupné pro žáky škol.parlamentu 10 000,00   

    pronájem kina, sokolovny, bazénu pro různé aktivity žáků 20 000,00   

    zajištění organizace soutěží (školní a okrsková kola) 5 000,00   

    
spoluúčast na dopravě žáků na sport. kurzy a 
soustředění 10 000,00   

    sada knih do žákovské knihovny 5 000,00   

    nákup a obnova výpočetní a interaktivní techniky   37 000,00   
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    obnova sportovního vybavení  4 000,00   

    celkem 126 000,00 126 136,00 

220 ŠJ Nuželická 
převod do fondu investic - spoření na  nákup 
konvektomatu   57 585,00 

 

 

296. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu organizace Sportoviště města Sušice, p.o.  

za rok 2018. 

 

297. Rada města schvaluje smlouvu o podnájmu objektu Branky mezi příspěvkovou 

organizací SKC – SIRKUS, p.o. .  

 

298. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby Města Sušice dle přílohy. 

 

299. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci příspěvkové organizaci Sociální služby 

Města Sušice z programu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 

– Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“. 

 

300. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci příspěvkové organizaci Sociální služby 

Města Sušice z programu „Ekologické zahrady 2019“. 

 

301. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice  

a společností Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2019“ ve výši 130 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

města jejím podpisem.  

 

302. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost organizaci Svatojánci, z. s.  

IČ: 03749193, ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

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

 

303. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Rodinnému centru Sušice – 

Medvídek, z. s., IČ: 26680289, ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

 

304. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Historické společnosti Klatovy,  

IČ: 70863164, na vydání Sborníku prací z historie a dějin umění ve výši 3.000,- Kč  

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

hrazena z org. 191. 

 

305. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992, ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu 

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

 

306. 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 pozemku města  

p.č. 1587/1 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  

č. 3540-687/2017, za celkovou náhradu 1 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   
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307. 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 v pozemcích města  

p.č. 2256/12, 2256/6, 2596/1, 2254/2, 206/5, 2254/56, 206/10, 206/9, vše k.ú. Sušice 

nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3538-246/2017,  

za celkovou náhradu 100,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

308.  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. 2278/5 a 2359/15, oba k.ú. Sušice nad 

Otavou, za celkovou náhradu 775,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

309. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1048 o celkové výměře  

cca 5000 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, a to na dobu určitou od 20. 5. 2019  

do 26. 5. 2019, pro umístění Cirkusu Sultán, p. Karlu Berouskovi, Praha,  

IČO: 69530033, za nájemné 7 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

310. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2257/3 k.ú. Sušice  

nad Otavou o výměře 24 m2 firmě Švelch, s.r.o., Sušice, IČO: 29097592, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Pivovarem U Švelchů), za nájemné ve výši  

2,- Kč/m2/ den + DPH, na dobu určitou do 31. 8. 2019, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

311. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku  

p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2  

do podílového spoluvlastnictví 

za cenu ve výši  

160,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

312. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku  

p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 7 m2 

za cenu ve výši 390,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

 

313. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemků  

p.č. 639/3 o výměře 86 m2 a p.č. 639/4 o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká Chmelná,  

ost. plocha – ost. komunikace, od  

za kupní cenu 160,- Kč za m2, tedy za celkovou cenu 15 200,- Kč s tím, že náklady 

spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující,  

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

314. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 9. 4. 2019. 
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315. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 3+1, ul. Kaštanová 1163, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.   

2.     

 

316. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 30, 3+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice, na dobu 

určitou pěti let . 

 

317. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  

3. . 

 

318. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Sirkařská 977, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

319. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

320. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 14, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

321. 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.  

 

322. Rada města souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 2, ul. Smetanova 746, Sušice, na 

na dobu určitou dvou let.  

 

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

kalendáře, o kterou požádal nájemce bytu č. 3, ul. Klostermannova 676, Sušice, s výší 

měsíčních splátek 3.000,- Kč.  

 

324. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, Sušice, s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. 

 

325. Rada města souhlasí s úpravou zásad k nájmu bytů v domech v majetku města Sušice  

dle návrhu. 

 

326. Rada města souhlasí s navrženými úpravami bytu č. 6, ul. Pravdova 1068, Sušice,  

dle návrhu Ing. Fraňka.   

 

327. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dotaci ve výši  

100 tis. Kč na rekonstrukci bytového jádra bytu č. 6, ul. Pravdova 1068, Sušice,  

pro invalidního občana.  

 

328. Rada města revokuje usnesení č. 803 ze dne 14. 12. 2015: Rada města rozhodla  

o výběru varianty C dle přiložené Studie využití parteru – motivy využití prostorů 

přízemí domu č. p. 10 v Sušici, náměstí Svobody, zpracované Ing. Arch. Irenou 

Jandovou a Mgr. Ing. Arch. Karlem Jandou, Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice. Rada 
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města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zadat rozpracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení dle varianty C této studie. 

 

329. Rada města revokuje usnesení č. 62 ze dne 6. 2. 2017: Rada města souhlasí se 

zapracováním úprav dispozičního řešení pro potřeby nájemce ve variantě schválené 

radou města dne 14. 12. 2015 usnesením č. 803. 

 

330. Rada města schvaluje postupovat v řešení vznesené reklamace na výtah v Komunitním 

centru v Sušici s firmou ALDAST, spol. s r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice, 

dle doporučení a dopisu právníka města s uznáním nákladů na odstranění reklamované 

vady a požadovanou smluvní pokutou v souladu se smlouvou o dílo  

č. A – 001502 - 00 ve výši 50 tis. Kč. 

 

331. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby  

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

rozsahu s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2 – projektová 

dokumentace“ dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1. I.N.P., 

spol. s r.o., U Borského parku 1213/3, 301 00, Plzeň, IČ: 40525937, 2. Ing. Jiří 

Kojzar, Lazny 137, 342 01 Strašín, IČ: 87992507, 3. DUŠEK ENERGY, s.r.o., 

Kostelní 67, 342 01, Sušice I, IČ: 29161151, 4. THERMOLUFT KT, s.r.o., Franty 

Šumavského 867, Klatovy III, 339 01, IČ: 29109990. 

 

332. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce  

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

rozsahu s názvem „Kompletní oprava ústředního vytápění v areálu MŠ Smetanova – 

projektová dokumentace“ dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 

1. DUŠEK ENERGY, s.r.o., Kostelní 67, 342 01, Sušice I, IČ: 29161151, 2. Ing. 

Gustav Svoboda, Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, IČ: 46840851, 3. Karel Kačer, 

Zahradní č.p. 1741/6, Plzeň, 326 00, IČ: 63541246, 4. THERMOLUFT KT, s.r.o., 

Franty Šumavského 867, Klatovy III, 339 01, IČ: 29109990. 

 

333. Rada města schvaluje nájemci sběrného dvora výpůjčku části pozemku č. 115/16 k.ú. 

Dobršín na umístění kontejneru na zpětný odběr pneumatik a podepsání smlouvy  

o výpůjčce s firmou Václav Matějovský, Smetanova 828, 342 01 Sušice. Rada města 

pověřuje starostu města podpisem souhlasu s výpůjčkou. 

 

334. Rada města schvaluje umístění 5 ks kontejnerů na kovy společnosti EKO-KOM. 

Rozšíří se stávající stanoviště: Kaštanová - 1158, Na Tržišti - parkoviště, Mariánská, 

Villaniho - 505, Sirkařská - 1074. 

 

335. Rada města schvaluje umístění 5 ks kontejnerů na jedlé oleje a tuky. Rozšíří se 

stávající stanoviště: Kaštanová - 1158, Na Tržišti - parkoviště, Mariánská, Villaniho - 

427, Sirkařská - 986. 

 

336. Rada města schvaluje přemístění stanoviště kontejnerů společnosti EKO-KOM v ulici 

Nádražní 1243. Nové stanoviště bude posunuto mezi hranice pozemků 2737/1 a 2642 

nedaleko stávajícího stanoviště. 

 

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

dle směrnice č. 1/2017 města Sušice na dodávky s názvem „Prevence vzniku odpadů 
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na území města Sušice II. etapa - nákup kompostérů“ a firmy, které budou vyzvány 

k podání cenové nabídky: 1. ELKOPLAST CZ, Štefánikova 2664,760 01 Zlín IČ  

25347942, 2. MEVA-CB, s.r.o., Hůrská 2635, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice IČ 65006020, 3. Agro Trnava s.r.o., Trnava 13, 674 01 Třebíč   

IČ 29200083, 4. JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, Nové Město,  

110 00 Praha 1, IČ 24853640, 4. JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., Nad Ovčírnou  

IV 3685,760 01 Zlín IČ 42339723. 

 

338. Rada města schvaluje členy hodnotící komise na vyhodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu II. kategorie dle směrnice č. 1/2017 města Sušice na dodávky 

s názvem „Prevence vzniku odpadů na území města Sušice II. etapa - nákup 

kompostérů“ ve složení (v závorce uveden náhradník): Jelínek František, Bc. 

Mikulová Lucie, Ing. Marek Vladimír, Kršková Zdeňka, Altschmiedová Michaela, 

(Bc. Mottl Petr, Ing. Požárek Karel, Ing. Ronová Kateřina, Jandová Lenka, Kratejlová 

Lenka). 

 

339. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003089-00 na zhotovení 

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „ÚV Sušice – celková obnova 

řídicího sytému, M+R a elektroinstalace“ se společností ISATS Ing. Prašnička, 

Dukelská 465/25, 370 01 České Budějovice, kterým se mění termín dokončení díla 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

340. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003208-00 na akci „DPS  

Pod Svatoborem čp. 56 – výměna vzduchotechniky“ se společností THERMOLUFT  

KT s.r.o., Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy, kterým se mění termín dokončení 

díla a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

341. Rada města bere na vědomí informaci o Rozvojovém programu MŠMT „Částečné 

vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“  

a souhlasí s vyplacením odměn v rámci stanovených termínů. 

 

342. V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, rozhodla rada města o svěření kompetence posuzování  

a vydávaní stanovisek a vyjádření v rámci správních řízení, kde město vystupuje jako 

účastník řízení Odboru majetku a rozvoje města. 

 

343. Rada města schvaluje s účinností od 1. 5. 2019 změnu organizačního řádu městského 

úřadu, která spočívá v rozšíření Odboru majetku a rozvoje města o 1 pracovní úvazek. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




