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U s n e s e n í  17. – 72.  

 

ze zasedání rady města ze dne 27. ledna 2020 

 

17. Rada města schvaluje program jednání. 

 

18. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup terénní čtyřkolky včetně 

přívěsného vozíku pro potřeby JSHO Sušice se společností BSE s.r.o., Pražská 1569, 

Mníšek pod Brdy, 252 10 v provedení a vybavení dle schválené technické specifikace. 

Cena čtyřkolky včetně přívěsného vozíku je 471.900,- Kč včetně DPH a 390.000,- Kč 

bez DPH 21%. (95% uznatelných nákladů je hrazeno z dotace IROP). Rada města 

pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. 

 

19. Rada města odvolává členku komise Regenerace MPZ Sušice paní Mgr. Lenku 

Bernátkovou a zároveň jmenuje novou členku paní Ing. Alenu Novou.  

 

20. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2020 

ve městě Škofja Loka ve Slovinsku v termínu od 7. května do 10. května 2020 v tomto 

složení: Ing. Eva Beníšková, Ing. Olga Melkusová (General meeting), Ing. Anežka Nová 

(Education meeting), Eva Beníšková, Emma Boduch a jeden zástupce studentů (Youth 

meeting), Ing. Jaromír Kolář a PaedDr. Richard Smola.  

 

21. Rada města souhlasí s projektovými záměry komise Douzelage/pro zahraniční spolupráci 

pro rok 2020 a s účastí města Sušice v projektu „Juniors for seniors - active ageing“.  

 

22. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost loutkářského odboru Tělocvičné 

jednotě Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 50 000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

23. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na účast na evropském semifinále robotické 

soutěže First Lego League ve výši 

18 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191. 

 

24. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání Zimního srazu mladých hasičů 

okresu Klatovy SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Klatovy, IČ: 66342112 ve výši 

10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191. 

 

25. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace na projekt „Amélie 1939 – aneb Po stopách 

Jakuba Grossmanna“ Vůli 1939 z. s. 

 

26. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy 

našich sousedů – Sušice“ s Post Bellum, o. p. s., IČ: 26548526 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

27. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 

roku 2019 okresu Klatovy Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z. s., 

IČ: 66364515 ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 
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28. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Mezinárodní hudební soutěž 

Young musicians competition 2020 v Sušici“ v rámci dotačního programu „Podpora 

kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“. 

 

29. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „IT vybavení nového 

informačního centra v Sušici“ v rámci dotačního programu „Podpora činnosti 

informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“. 

 

30. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace naučné stezky 

Hrátky se zvířátky“ v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského 

a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“. 

 

31. Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti Sušické 

lesy a služby s.r.o., se sídlem Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČO: 263 58 450, poskytne 

uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 

zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 2.000.000,- Kč. Za tím 

účelem rada města schvaluje dohodu o poskytnutí peněžitého příplatku a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

32. Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s 

Hrádek u Sušice 239, 342 01 Sušice a  Villaniho 408, 342 01 

Sušice, na pořízení inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu (bez přípojek), nově 

vybudovaného na pozemcích parc. č. 2332/57, 2332/52, 2332/18 a 2332/19, vše 

katastrální území Sušice nad Otavou, za celkovou kupní cenu 14.683,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

33. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Sušické lesy 

a služby s.r.o. a  za účelem 

parkování motorových vozidel. 

 

34. Rada města souhlasí se zasláním výzvy k vrácení prostředků poskytnutých společnosti 

Nemos Sokolov s.r.o. v rámci smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby uzavřené dne 6.8.2018. 

 

35. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice – zateplení 

panelových domů č.p. 1160 a 1161“ ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

 

36. Rada města schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro provádění úkonů v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1160 

a 1161, ul. Kaštanová“: Bc. Petr Mottl, Ing. Jaroslava Zdeňková, Ing. Kateřina Ronová, 

Zbyněk Pokorný, Ing. Zdeněk Zezula; náhradníci: František Jelínek, Ing. Jan Vošalík.  

 

37. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Sušice – denní stacionář 

Klíček“ firmu RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385/III, 342 01 Sušice, IČ: 26334615, 

s nabídkovou cenou 13,573.377,- Kč bez DPH (tj. 16,423.786,-  Kč včetně 21% DPH), 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

38. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  
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39. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku.  

 

40. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.1.2020. 

 

41. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 22, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou pěti let 

 

42. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu určitou 

pěti let 

 

43. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. 5. května 671, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

3.  

 

44. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 14, 1+1, ul. Pravdova 1066, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

 

45. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 0+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

46. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

47. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádala  s výší měsíčních splátek 3.500,- Kč.  

 

48. 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.  

 

49. 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 „Teplovodní rozvody v oblasti Lerchova - Nerudova – připojení objektu č. p. 

709, 710, 711v ul. Lerchova“, dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 

STAVOPLAST KL, spol. s r.o. Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, AZS 98, s.r.o. 

U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, IČ: 25227254, Jindřich Lachout, Višňová 130, 

391 37, Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 10327991, SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 

00, Plzeň, IČ: 25229397, INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 02, Tábor, 

IČ: 48204676. 

 

50. 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 „Sušice, 5. května č. p. 749 a 750, teplofikace bytových domů “ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 

34201, Sušice IČ 29161151, Lachout Jindřich, Višňová130, 39137,Chotoviny - Červené 

Záhoří IČ 10327991, Václav Bříza, Tolstého 283, 33901, Klatovy IČ 14729989, 
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STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266,38473, Stachy IČ 40740056, Šebesta Radek, 

Zlatá stezka 134, 38301, Prachatice IČ 68516975. 

 

51. Rada města schvaluje návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie 

na stavební práce dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu s názvem: „Kotelna č.p. 357 – Rekonstrukce“, Nádražní 357, 

342 01 Sušice dle přílohy. Předmětem plnění je realizace kompletní modernizace stávající 

plynové kotelny v objektu bytového domu. Firmy vyzvané k předložení nabídky: 

STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, Jindřich Lachout, 

Višňová 130, 391 37, Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 10327991, TRASKO, a.s., 

Na Nouzce 487/8, 682 01, Vyškov-Město, IČ: 25549464, DUŠEK ENERGY, s.r.o., 

Kostelní 67, 342 01, Sušice I, IČ: 29161151, Václav Bříza, Tolstého 283, 339 01, Klatovy 

III, IČ: 14729989, THERMOLUFT s.r.o., Franty Šumavského 867, 339 01, Klatovy 3, 

IČ: 29109990. 

 

52. 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 „Oprava rozvodů TUV a cirkulace v kotelně Pravdova (K2)“ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: THERMOLUFT s.r.o., Franty 

Šumavského 867, 339 01, Klatovy 3, IČ: 29109990, STAVOPLAST KL spol. s r.o., 

Stachy 266, IČ: 40740056, Jindřich Lachout, Višňová 130, Chotoviny, Červené Záhoří, 

IČ: 10327991, Václav Bříza, Tolstého 283, 339 01, Klatovy III, IČ: 14729989, TRASKO, 

a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01, Vyškov-Město, IČ: 25549464, Václav Regner, Studentská 

464, 342 01, Sušice, IČ: 08769460. 

 

53. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na dodávky dle 

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

s názvem „Bazén – výměna recirkulačních čerpadel na plaveckém a zábavním bazénu“ 

dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: M. T. Blatná spol. s r.o., 

Chlum 51, 388 01, IČ: 26028760, ROLKOV, s.r.o., Na Potokách 29, Lomnice, 679 23, 

IČ: 26250918, JAMA CZ, s.r.o., Drachkov 68, 386 01, IČ: 28120272. 

 

54. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. A-003305-00, 

ze dne 28.6.2019 „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“, s Ing. Jiřím 

Kojzarem, Lazny 137, 342 01, Strašín, IČ: 87992507, kterým se rozšiřuje objem 

projektových prací, navyšuje cena díla o 55.000,- Kč na celkem 334.000,- Kč, a kterým 

se prodlužuje termín dokončení díla do 1.6.2020 a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

55. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce „II/169 Sušice - ulice T. 

G. Masaryka“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy.  

 

56. Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na akci 

„Výměna výtahu ul. 5. května čp. 719“ – firmě Schindler CZ, a.s., Walterovo nám. 329/3, 

158 00 Praha 5, IČ 27127010, za cenu 987 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 135 050,00 Kč 

včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

57. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2688 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. 

plocha – jiná plocha) o výměře cca 100 m2 firmě Pohřební služba Adámek s.r.o., a to 
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na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za celkové roční nájemné ve výši 

13 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

58. Rada města revokuje usnesení č. 629 ze dne 17.10.2016 : Rada města schvaluje pronájem 

nebytového prostoru č. 4 o ploše 46,8 m2, v přízemí objektu čp. 10/I, Poštovní ul., Sušice, 

Oblastní charitě Sušice.   

 

59. Rada města revokuje usnesení č. 88 ze dne 5.2.2018 : Rada města schvaluje nájemní 

smlouvu mezi městem Sušice, jako pronajímatelem, a Oblastní charitou Sušice, jako 

nájemcem, na pronájem nebytových prostor č. 4 o výměře 46,8 m2 v objektu čp. 10/I, 

který je nedílnou součástí pozemkové parcely č. st. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou, na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 12 000,- Kč (2018) a 18 000,- 

Kč (2019) bez DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

60. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 46,8 m2 (prostor č. 4) 

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.    

 

61. Rada města schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 1143/1 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý 

travní porost) o výměře 3642 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 

62. Rada města odložila schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 18.12.2017 mezi městem Sušice, jako budoucím 

povinným, a Accolade, s.r.o., Praha, jako budoucím oprávněným do doby, než bude 

upřesněn záměr.  

 

63. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 

200/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 6 m2 do vlastnictví 

 za kupní cenu ve výši 650,- Kč za m2 + DPH a 

náklady s prodejem spojené, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

 

64. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 158/6 k.ú. Červené Dvorce 

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 620 m2. 

 

65. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 795/5 k.ú. Albrechtice u Sušice 

(ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 27 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.   

 

66. Rada města schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 564 o výměře cca 15 m2  

(ost. plocha – ost. komunikace) ve vlastnictví města Sušice za část pozemku p.č. 433/4 

o výměře 10 m2 (trvalý travní porost) ve vlastnictví 

 a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

67. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2237/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – zeleň) o výměře 7674 m2.    

 

68. Rada města odložila na jednání příští rady koncepci provozu Sušické nemocnice s.r.o., 

s tím, že budou předloženy aktualizace kompletních výkazů. 
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69. Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti Sušická 

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

uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 

zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 10.000.000,- Kč, a to 

z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti za účelem poskytování 

zdravotních služeb. Rada města souhlasí s tím, aby město Sušice za účelem naplnění 

tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s.r.o. potřebná právní jednání 

zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku. 

 

70. Rada města pověřuje starostu, místostarostu a jednatele Sušické nemocnice, s.r.o. dalším 

jednáním o podmínkách možné spolupráce s Plzeňským krajem při provozování Sušické 

nemocnice s.r.o. 

 

71. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám a organizačním 

složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo 

zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla rada města o úpravě platového výměru 

ředitelky Sociální služby města Sušice, p. o., ředitele Sportovišť města Sušice, p. o. 

a ředitele Sušického kulturního centra, p. o. dle podkladů. 

 

72. Rada města souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Akce 

bude podpořena dne 10. března 2020 vyvěšením tibetské vlajky. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




