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U s n e s e n í  499. – 523.  

 

ze zasedání rady města ze dne 22. července 2019 

 

 

 

499. Rada města schvaluje program jednání. 

 

500. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2019 Grantového programu města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání 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. 

 

501. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Rodinná olympiáda“ 

(11. 8. 2019, Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.); „80 let swingu v Sušici“ (16. 

8. 2019, Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad) za dodržení podmínek 

stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova 

Santos. 

 

502. Rada města bere na vědomí informaci o hospodaření v městských lesích v souvislosti 

s kůrovcovou kalamitou.  

 

503. Rada města bere na vědomí informaci o nabídce odkoupení pozemku p.č. 568/3 k.ú. 

Dolní Staňkov o celkové výměře 2491 m2 od ČR – Lesů České republiky, s.p. 

 

504. Rada města schvaluje výši nákladů vzniklých městu v souvislosti se stavebními 

úpravami prostor v čp. 10/I v Poštovní ulici v Sušici a jejich úhradu firmou MONETA 

Money Bank, a.s., ve výši 187 916,97 Kč (155 303,24 + DPH).  

 

505. Rada města bere na vědomí informaci o řešení směny pozemků v k.ú. Velká Chmelná 

a trvá na svém usnesení ze dne 24.6.2019.  

 

506. Rada města schvaluje provedení drobných stavebních úprav v objektu čp. 29 v Sušici I., 

na st.p.č. 13 k.ú. Sušice nad Otavou, nájemcem Moneta Money Bank, a.s., Praha.    

 

507.   Rada města odložila na příští jednání rady zadání zakázky malého rozsahu „Sportovní 

hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava střechy“. 

 

508. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 9.7.2019. 

 

509. Rada města rozhodla o zopakování nabídky na pronájem bytu č. 12, 3+1, ul. Kaštanová 

1160, Sušice v červenci 2019.         

 

510. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 3+1, ul. U Kapličky 720, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. , 3. 

 4. , 

5. . 

 

511. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Pravdova 1062, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 
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512. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. V Rybníčkách 715, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

513. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 201, 1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

  

 

514. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku . 

 

515. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 22, 1KK, 

ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s .  

 

516. 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.  

 

517. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho roku, 

tj. od 1.8.2019 do 31.7.2020. 

 

518. 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 30 599 516,16 Kč bez DPH, tj. 

37 025 414,55 Kč včetně DPH. 

 

519. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem veřejné 

zakázky „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“, společností Silnice Klatovy 

a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, v celkové výši 30 599 516,16 Kč bez DPH, 

tj. 37 025 414,55 Kč včetně DPH, z toho výše nákladů pro město Sušice 18 419 625,53 

Kč bez DPH, tj. 22 287 746,89 Kč včetně DPH. Smlouva bude uzavřena až po uplynutí 

lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění.  

 

520. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení 

GEN2NOVA, instalovaného v DPS Sušice, Pod Svatoborem 56, se zhotovitelem OTIS 

a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav dle přílohy. 

 

521. Rada města schvaluje smlouvu o kontrolní činnosti, tj. provádění kontroly a funkční 

zkoušky záložního zdroje energie ASTIP PS LiftBack 15 000 pro nový evakuační výtah 

GEN2NOVA, instalovaný v DPS Sušice, Pod Svatoborem 56, se zhotovitelem TIPO 

electric s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno dle přílohy. 

 

522. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo A-002974-00 

na zpracování „Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, 

zařizovací obvod Nezařízené“ s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 s právnickou 

osobou podnikající Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1358, 250 02 Brandýs 

n. Labem – Stará Boleslav, IČ 25065602. Rada města pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku č. 1. 
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523. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo A-002973-00 

na zpracování „Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, 

zařizovací obvod NP Šumava“ s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 s právnickou 

osobou podnikající Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1358, 250 02 Brandýs 

n. Labem – Stará Boleslav, IČ 25065602. Rada města pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku č. 1. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




