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U s n e s e n í  484. – 498. 

 

ze zasedání rady města ze dne 8. července 2019 

 

 

 

484. Rada města schvaluje program jednání. 

 

485. Rada města souhlasí s poskytnutím daru pro Mateřskou školu Sušice, Smetanova 

1095, ve výši 2.988,70 Kč (1 sada nábytku – 2 lavice a stůl) od firmy Kovaltos s. r. o.,  

Strakonická 168, 341 01 Horažďovice. 

 

486. Rada města nesouhlasí s nákupem knih s názvem „Sušicko a okolí z nebe“, vydávané 

CBS nakladatelstvím, s. r. o., IČ:  24804584. 

 

487. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia Městu Kašperské Hory, Náměstí 1,  

341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645, v termínu 7. 9. 2019 a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

488. 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. 296/1 a 506/8 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 72-8/2019, za celkovou náhradu 19 400,- Kč + DPH a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

489. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice, Nádražní čp. 519, 

rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ – firmě Josef Lád, Chlum čp. 22, 342 

01 Sušice, IČ: 63512645, za cenu 479.479,00 Kč bez DPH, tj. 551.400,85 Kč včetně 

DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

490. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce  

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

rozsahu s názvem „Demolice dvou kusů septiků v ul. 5. května“ firmě STAVOPLAST 

KL, spol. s r.o., Stachy 266, 384 73, Stachy, IČ: 40740056, za cenu 501.019,22 Kč 

bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo dle přílohy. 

 

491. 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 „Sportovní hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava střechy“  

dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1) RYNOSTAV, s.r.o., 

Pod Kalichem 385, Sušice III, IČ: 26334615, 2) ALCEDO PSV, s.r.o., sídliště  

U Nádraží 1098, Jindřichův Hradec II, IČ: 63887185, 3) NSK IZOLACE s.r.o., 

Klatovská třída 1078/116, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ: 28047133, 4) Linea střechy, 

s.r.o., Komenského 1074/75, Plzeň 1, Bolevec, IČ: 26410249, 5) PE-STAV Plzeň, 

s.r.o., Zábělská 62, Plzeň, IČ: 26453835. 

 

492. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy a dodatku č. 1 k  budoucí kupní 

smlouvě se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, se sídlem Riegrova 1,  
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301 00 Plzeň, na pořízení kontejneru pro objemný odpad typ Abroll 24 m3  

za zůstatkovou cenu 1,00 Kč získaného za finanční podpory Operačního programu 

životního prostředí a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a dodatku č. 1 

k budoucí kupní smlouvě. 

 

493. Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného  

a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací v roce 2018.  

 

494. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města připravit vytýkací dopis nájemci 

objektu v ul. Nová, č.p. 775, firmě Pošumavská odpadová s. r. o., aby se bezodkladně 

zdržela porušování uzavřené nájemní smlouvy ze dne 15. 10. 2018 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem.    

 

495. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zajistit cenovou kalkulaci  

pro stanovení ceny provedených prací prostřednictvím odborného kalkulanta. 

 

496. Rada města schvaluje zadání zakázky na digitalizaci světelných bodů sítě veřejného 

osvětlení na celém území města firmě TopGis, s. r. o., Hněvkovského 30/65,  

617 00 Brno, IČ: 29182263, za celkovou cenu 169.866,- Kč + DPH v platné výši  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

497. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu organizace Sušické kulturní centrum –  

SIRKUS p.o. za rok 2018. 

 

498. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Nemocnice Sušice o. p. s. za rok 2018. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 


