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U s n e s e n í  344. – 374. 

 

ze zasedání rady města ze dne 13. května 2019 

 

 

 

344. Rada města schvaluje program jednání. 

 

345. Rada města souhlasí se záměrem organizace projektu „Young musicians competition“ 

(Soutěž mladých muzikantů) v roce 2020 v Sušici.  

 

346. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti 

Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 30. 4. 2019. 

 

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

práce na akci : „Sušice, MŠ Tylova – dlažby, obklady“ a firmy vyzvané k předložení 

cenové nabídky - GARANTSTAV stavební s.r.o., č.p. 138, 386 01 Řepice, Stavební 

firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice,  Stavební firma – AKOSTAV, 

spol. s.r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice, RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 

01 Sušice III. 

 

348. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Sušice, U Koupaliště – rekonstrukce 

mostu – projektová dokumentace“ s firmou Ing. Daniela Škubalová - projekční 

kancelář, U Bachmače 29, 320 26 Plzeň s cenou 152 000,- Kč bez DPH, tj. 183 920,- 

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

 

349. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou United Networks SE, Plzeň, jako oprávněným, spočívajícího 

v právu zřízení a provozování, údržby a oprav podzemního vedení – telekomunikačního 

optického kabelu, a to ve služebných pozemcích města p.č. 2390/1, 2023/10, 1935/15, 

1933/6, 1920/1, 1920/2, 2363/10, 2678, 2390/3, 2390/2, 2359/33, 2347/4, 2254/54, 

2253/2, 1941/114, 1941/111, 1941/48, 1941/12, 1936/9, 1911/8, 377/67, 377/1, 341/10, 

341/9, 341/2, 334/10, st.1190/15, 2254/2, 2254/3, 2254/11, 2256/3, 2256/4, 2256/5, 

2256/1, 369/7, 370/1, 370/12, 377/16, 380/8, vše k.ú. Sušice na Otavou, v rozsahu 

vymezeném geometrickými plány č. 3446-669/2016, 3386-669/2016, 3387-669/2016, 

3563-669/2016, 3267-52/2015, za celkovou náhradu 159 200,- Kč + DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

350. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako povinným,  

firmou GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným, a , 

jako investorem, spočívajícího  v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku p.č. 

2737/1 k.ú. Sušice nad Otavou plynárenské zařízení – plynovou přípojku a právu 

vstupovat a vjíždět na tento služebný pozemek, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3577-1047/2019, za celkovou náhradu 150,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

351. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemků p.č. 

401/9 o výměře 125 m2 , p.č. 401/10 o výměře 1557 m2 , p.č. 401/11 o výměře 36 m2, 

p.č. 401/17 o výměře 61 m2 a p.č. 401/18 o výměře 100 m2, o celkové výměře 1879 m2, 

vše k.ú. Odolenov, ost. plocha – ost. komunikace, od vlastníků 
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 za celkovou kupní cenu 114 713,- 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.  

 

352. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemků p.č. 

401/12 o výměře 70 m2, p.č. 401/13 o výměře 169 m2 a p.č. 401/14 o výměře 405 m2, 

o celkové výměře 644 m2, vše k.ú. Odolenov, ost. plocha – ost. komunikace, 

od  za celkovou kupní cenu 39 316,- 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.  

 

353. Rada města bere na vědomí žádost  o prodej části pozemku p.č. 

2364/1 k.ú. Sušice nad Otavou a odkládá projednání záměru prodeje do doby ukončení 

správního řízení u Odboru dopravy a silničního hospodářství.   

 

354. Rada města revokuje usnesení č. 87 ze dne 5.2.2018 : Rada města schvaluje dodatek 

č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Sušice a  firmou SUTEX CZ, s.r.o. 

ze dne 12.12.1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.6.2002 a dodatku č. 2 

ze dne 27.3.2009,  na pronájem prostor v čp. 10 v Sušici I na st.p.č. 113/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou, který se týká úpravy výměry prostor na 112,7 m2 a výše nájemného 

na 169 050,- Kč + DPH po rekonstrukci prostor.  

 

355. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 55,9 m2 (prostor 

č. 2) v objektu čp. 10 v Sušici I, který je nedílnou součástí pozemku p. č. st. 113/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., a jeho zveřejnění na 

úřední desce města.    

 

356. Rada města revokuje usnesení č. 628 ze dne 17.10.2016 : Rada města schvaluje 

pronájem nebytových prostor č. 2 a 3, v přízemí objektu čp. 10/I, Poštovní ul., Sušice, 

včetně skladu, o celkové výměře 130,3 m2 společnosti MONETA Money Bank, a.s., 

Praha.  

 

357. Rada města revokuje usnesení č. 89 ze dne 5.2.2018 : Rada města schvaluje nájemní 

smlouvu mezi městem Sušice, jako pronajímatelem, a MONETA Money Bank, a.s., 

Praha, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor č. 2 a 3 o celkové výměře 

130,3 m2 v objektu čp. 10/I, který je nedílnou součástí pozemkové parcely č. st. 113/1 

k.ú. Sušice nad Otavou, na dobu určitou 5 let, s opcí 5 let, za roční nájemné 273 630,- 

Kč bez DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

358. Rada města revokuje usnesení č. 90 ze dne 5.2.2018 : Rada města schvaluje Dohodu 

o provedení stavebních úprav budovy a úhradě nákladů s tím spojených mezi městem 

Sušice, jako vlastníkem, a MONETA Money Bank, a.s., Praha, jako stavebníkem, 

týkající se stavebních úprav nebytových prostor v objektu čp. 10/I, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

359. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 52,1 m2 (prostor č. 

3) v objektu čp. 10 v Sušici I., který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 113/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul. a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.    

 



 3 

360. Rada města odložila žádost Oblastní charity Sušice o pronájem prostor č. 4 v objektu 

čp. 10/I na další jednání rady města za účasti p. ředitelky.  

 

361. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Muzeem Šumavy Sušice, náměstí 

Svobody 40, 342 01 Sušice. Předmětem výpůjčky je 8 kusů obrazů určených k instalaci 

v reprezentačních prostorách Městského úřadu Sušice a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

362. Rada města rozhodla o zahájení koncesního řízení na služby s názvem „Výběr 

provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“ postupem podle části osmé 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

363. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci koncesního řízení na služby s názvem 

„Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“ dle přílohy a návrh 

koncesní smlouvy dle přílohy. 

 

364. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž dveří do objektu „Dům 

s pečovatelskou službou Pod Svatoborem čp. 56“ se zhotovitelem SEPOS, spol. s r.o., 

Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava ve výši 182 933,00 Kč bez DPH, tj. 221 349,00 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

365. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Oprava místní komunikace 

NA PILE, Sušice“ firmu HMpro cz s. r. o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – 

Střešovice, IČ: 24801224, DIČ: CZ24801224 s nabídkovou cenou 1.389.262,11 Kč bez 

DPH, t. j. 1.681.007,15 Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. 

 

366. Rada města schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Tomášem 

Samkem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

367. Rada města bere na vědomí dokumentaci „Analýza soustavy veřejného osvětlení 

v Sušici“. 

 

368. Rada města schvaluje základní dokument veřejného osvětlení „Strategie veřejného 

osvětlení v Sušici“.  

 

369. Rada města schvaluje základní dokument veřejného osvětlení „Akční plán veřejného 

osvětlení města Sušice - metodika“. 

 

370. Rada města bere na vědomí „Akční plán veřejného osvětlení města Sušice - zásobník 

opatření“. 

 

371. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003079 ze dne 20. 3. 2018 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

372. Rada města schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o vydání souhlasného 

stanoviska se stavbou komunikace na pozemkových parcelách č. 1639/5 a 2331/9 

v k. ú. Sušice nad Otavou. 
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373. Rada města rozšiřuje komisi Sušická nemocnice s.r.o. o jednoho člena Ing. Ondřeje 

Provalila, MBA. 

 

374. Rada města pověřuje radního Pavla Javorského jako koordinátora přesunu 

Informačního centra do nově vznikajících prostor v budově čp. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




