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U s n e s e n í  1. – 16.  

 

ze zasedání rady města ze dne 13. ledna 2020 

 

 

1. Rada města schvaluje program jednání. 

 

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

pro povolení stavby: ,,Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 1163-1168,  

ul. Kaštanová“ s Ing. Janem Práškem - projektová a inženýrská činnost, 5. května 670/II, 

342 01 Sušice, IČ: 14935325, za cenu 164.400,- Kč bez DPH (tj. 198.924,- Kč včetně 

21% DPH) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

3. Rada města schvaluje zvýšení částky ve vybavení bytů domu č.p. 1158/II a 1159/II  

v Sušici, ul. Kaštanová o částku 11,- Kč měsíčně od 02/2020 po dobu 20 let. 

 

4. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003208-00 se zhotovitelem 

THERMOLUFT KT s.r.o., Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy na akci „DPS  

Pod Svatoborem čp. 56 – výměna vzduchotechniky“, kterým se mění cena díla  

na 2 364 598,00 Kč bez DPH, tj. 2 861 163,58 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

5. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení  

a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínek ve smlouvě uvedených, kde 

předpokládané náklady jsou 64.000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

6. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky  

„II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 

p.o., Koterovská 162, Plzeň, 326 00, IČ: 72053119 a pověřuje starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

7. 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. 1897/22  

a 2340/15 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  

č. 3628-20204/2019, za celkovou náhradu 400,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

8. 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. 2340/15 a 1896/9, k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 650,- Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

9. 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 
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soustavy v pozemku města p.č. 1043/1 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 

3750,- Kč (75 x 50,- Kč/bm) + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

10. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným, spočívající v právu zřídit a provozovat na pozemcích p.č. st. 60/7, st. 62, 

k.ú. Sušice nad Otavou, plynárenské zařízení a dále v právu vstupu a vjezdu, za náhradu 

500,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

11. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi městem Sušice a Generálním 

finančním ředitelstvím, Plzeň, ze dne 11. 4. 2005, ve znění dodatku č. 1  

ze dne 25. 5. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2013, na pronájem prostor garáže 

v objektu bez čp/če na st.p.č. 3903 k.ú. Sušice nad Otavou, dohodou ke dni 15. 1. 2020.  

 

12. Rada města schvaluje slevu na nájemném za rok 2020 (+ platbách za služby hrazené  

v r. 2020) ve výši 95 % pro  zastoupenou městem Sušice, 

jako opatrovníkem, za nebytový prostor pronajatý na základě nájemní smlouvy  

ze dne 23. 9. 2015.  

 

13. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou 

Fr. Stupky v Sušici a  Sušice, a to na prostor sklepa o výměře 

35 m2 v objektu čp. 255/II na stpč. 594 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

14. Rada města schvaluje nové platové výměry ředitelům těchto příspěvkových organizací: 

Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, Základní 

škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní škola T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 

129, Základní umělecká škola Františka Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelna Sušice, 

Nuželická 25, a to od 1. 1. 2020 dle přílohy. 

 

15. Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, pověřuje 

jednatele společnosti a finanční odbor města přípravou potřebných kroků k získání 

nabídek úvěru na nákup přístrojového vybavení pro Sušickou nemocnici s. r. o.  

 

16. Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, souhlasí  

s nákupem potřebného přístrojového vybavení v celkové hodnotě 2.877.243,- Kč  

bez DPH a pověřuje jednatele společnosti podpisem smluv. 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




