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U s n e s e n í  524. – 538.  

 

ze zasedání rady města ze dne 5. srpna 2019 

 

 

 

524. Rada města schvaluje program jednání. 

 

525. Rada města rozhodla podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

v platném znění, že město Sušice jakožto zakladatel a jediný společník obchodní 

společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 

IČO: 081 76 302, ve smyslu čl. IX bodu B) Zakladatelské listiny společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o. souhlasí jednak s nabytím části závodu společnosti NEMOS 

SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 247 47 246, vytvořeného společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. jako organizačně, 

funkčně a hospodářsky samostatný celek, jehož předmětem podnikání je poskytování 

zdravotních služeb v Nemocnici Sušice v souladu s podmínkami prodeje části závodu 

popsanými v návrhu Smlouvy o prodeji části závodu a Dohody o vzájemném finančním 

vypořádání, které jsou přílohami tohoto usnesení, jednak s uzavřením Smlouvy 

o prodeji části závodu a Dohody o vzájemném finančním vypořádání mezi 

společnostmi Sušická nemocnice s.r.o. a NEMOS SOKOLOV s.r.o. v souladu s návrhy, 

které tvoří přílohu usnesení. 

 

526. Rada města bere na vědomí protokol o otevírání obálek a schvaluje uzavření kupní 

smlouvy na „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO 

Volšovy“ se společností THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 

572 01 Polička s cenou vozidla 5.365.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

527. Rada města schvaluje dodatek č. 41 k pojistné smlouvě č. 3000093917 (Kooperativa) 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

528. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku 

111 kusů stolů do Sokolovny a tyto firmy vyzvané k předložení nabídky: TON, a. s., 

Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, MAROUK, s. r. o., Cejl 

712/62B, 602 00 Brno – Střed, ITTC STIMA, spol, s r. o., Nerudova 1680, 396 01 

Humpolec, ALAX, spol. s r. o., Štěchovice 325, 252 07 Štěchovice, NOVA 

NÁBYTEK, Nová 252, 342 01 Sušice. 

 

529. 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. 115/5 

a 118/1 k.ú. Dobršín, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 229-2303/2018, 

za celkovou náhradu 1 900,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

530. 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. 344/35, 

373/16, 373/8, 374/2, 351/6, 373/22, 377/1, vše k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu 
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vymezeném geometrickým plánem č. 3513-536/2017, za celkovou náhradu 14 910,- Kč 

+ DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

531. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami 

a jejich vyhodnocení, týkající se výběrového řízení na pronájem prostoru č. 3 v objektu 

čp. 10 v Sušici I. 

 

532. Rada města schvaluje následující pořadí nabídek zájemců ve výběrovém řízení 

na pronájem prostoru č. 3 v objektu čp. 10 v Sušici I: 1.  2. 

 3.  4.    

 

533. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 34, kterým 

se organizace 1627 – Single trek/Bike trail navýší o částku 800.000,- Kč, o tutéž částku 

se navýší   org.  98 - Konečný zůstatek minulých let. 

 

534. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 34, ul. Kaštanová 1158, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi – bezrámový na náklady nájemců bytu 

Žadatelé si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na Odboru 

výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatelé jsou povinni uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

535. 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 firmě 

NSK IZOLACE, s.r.o., Klatovská třída 1078/116, Plzeň 3, Jižní Předměstí, 

IČ: 28047133, za cenu 465.278,24 Kč bez DPH, tj. 562.987,36 Kč vč. 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo ve znění dle přílohy. 

 

536. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IV-12-0012599/1, Sušice, KT, p.č. 968/9 – kNN mezi 

městem Sušice, jako budoucím povinným a  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, Děčín – Podmokly, 405 02, Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným, 

spočívající v právu zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 968/8 a 968/9, oba v k. ú. Sušice nad Otavou, 

za celkovou náhradu dle ocenění 6 100,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

537. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na provedení přípravných prací pro změnu č. 1 

územního plánu Sušice se zhotovitelem AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 

140 00 Praha 4, ve výši 240 000,00 Kč bez DPH, tj. 290 400,00 Kč včetně DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

538. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003129-00 na zhotovení 

projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Lesopark Pod Kalichem“ – 

vegetační a stavební část - se společností Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 688 

01 Uherský Brod, kterým se mění termín dokončení díla a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




