
 1

U s n e s e n í  114. – 150. 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. února 2020 

 

114. Rada města schvaluje program jednání. 

 

115. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti 

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 4. 2. 2020. 

 

116. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s. r. o., 

schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s Ing. Josefem 

Zemenem, která spočívá ve zvýšení paušální měsíční odměny o 10 %, 

a to od 1. 3. 2020.  

 

117. Rada města souhlasí s náhradou škody poškozenému 

/pojistná událost č. 4194008954/. Návrh schválen 6 hlasy.  

 

118. Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky pro dodávku elektrické energie 

na rok 2021 v hladině NN firmy ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, 

pověřuje starostu města podpisem smluv a ukládá ředitelům příspěvkových organizací 

a společností města s odběrem v hladině NN, uzavřít dodavatelské smlouvy s vybraným 

uchazečem. 

 

119. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města doplnit k předloženému návrhu 

organizační dohody na realizaci stavby „ZTV pro 11 RD místní komunikace, Sušice, 

lokalita – Sušice Z59-BI-SU“ uzavřenou mezi městem Sušice a 

 stanovisko právníka města.  

 

120. Rada města schvaluje provedení opravy celé havarijní části střechy smuteční síně 

dle předložené varianty B - provizorní krovová konstrukce s pláštěm a ukládá Odboru 

majetku a rozvoje města provést výběr dodavatele v souladu se Směrnicí o zadávání 

zakázek. 

 

121. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplovodní rozvody v oblasti 

Lerchova-Nerudova - připojení objektu čp. 709, 710, 711 v ul. Lerchova“ – společnosti 

STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, za cenu 719 961,08 

Kč bez DPH, tj. 871 152,91 Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo 

a pověřuje starostu města podpisem. 

 

122. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti koordinátora BOZP 

na stavbě: ,,Sušice - denní stacionář Klíček“ s Miroslavem Marcinkiewiczem, 

ul. K Zaječímu vrchu 726/IV, 339 01 Klatovy, IČ: 48350974, za cenu 5.000,- Kč 

bez DPH (tj. 6050,- Kč s 21% DPH) za vyhotovení Plánu BOZP a 4.500,- Kč bez DPH 

(tj. 5445,- Kč s 21% DPH) za činnost koordinátora BOZP za měsíc, a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy. 

 

123. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavby: ,,Sušice - denní stacionář Klíček“ s firmou GPL-

INVEST s.r.o., Kněžskodvorská  2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 26070766, 
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za cenu 195.000,- Kč bez DPH, tj.: 235.950,- Kč s 21% DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

 

124. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Sušice II - zateplení 

panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“ firmu eSVe Stav, s.r.o., 

Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IČ 26404826, s nabídkovou cenou 11,858.788,- 

Kč bez DPH (tj. 13,637.606,- Kč včetně 15% DPH); a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. 

 

125. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11.2.2020. 

 

126. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 2+1, 2.  3.  

 

127. Rada města souhlasí s přidělením bytu č.12, 3+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu určitou 

pěti let 

 

128. Rada města revokuje usnesení č. 824 ze dne 9.12.2020 ve věci přidělení  bytu č. 17, 

1+1, ul. Pravdova 1064, Sušice  na dobu určitou jednoho roku 

 

129. Rada města souhlasí s přidělením 39 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Pravdova 1064, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

130. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 33, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 

131. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 19, 0+1, ul. Volšovská 856, Sušice, na dobu 

neurčitou, společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a souhlasí s jeho podnájmem 

pro zaměstnance Sušické nemocnice s.r.o. 

 

132. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 217, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1. 

 

133. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 202, 1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

 

134. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi bytem č. 417, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice a městem Sušice, byt č. 105, ul. Pod Svatoborem 56, 

Sušice. 

 

135. 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.  

 

136. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 6, ul. Lerchova 706, 

Sušice mezi a  na dobu určitou 

dvou let, tj. od 1.3.2020 do 28.2.2022.   
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137. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 4, 

ul. Kaštanová, čp. 1257, Sušice s  1.3.2020.  

 

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

kalendáře, o kterou požádala  s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

 

139. Rada města schvaluje úpravu znění nájemních smluv k nájmu bytů v majetku města 

Sušice, které budou uzavírány od 1.3.2020 dle přílohy.  

 

140. Rada města schvaluje úpravu znění nájemních smluv k nájmu bytů v domech 

s pečovatelskou službou v majetku města Sušice, které budou uzavírány od 1.3.2020 

dle přílohy.  

 

141. 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 pozemku  města p.č. 300/29 k.ú. Dolní Staňkov, za celkovou 

náhradu 1 200,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

142. 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 pozemku  města p.č. 1165/9 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 100,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

143. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Santos – úprava cesty 

u dřevěného mostu“ firmu Sušické lesy a služby s. r. o., se sídlem Na Hrázi 270, 342 01 

Sušice, IČ: 26358450, DIČ: CZ26358450 s nabídkovou cenou 189.037,10 bez DPH, 

t. j. 228.734,89 Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

 

144. Rada města byla seznámena s variantním řešením vybavení interiéru informačního 

centra v objektu č. p. 10 v Sušici, vzala na vědomí studii vybavení a na příští radu bude 

předložena zadávací dokumentace Ing. arch. Jandy a Ing. arch. Jandové.  

 

145. 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 

firmě STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, za cenu 

676.271,- Kč bez DPH, tj. 818.288,- Kč vč. 21% DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.  

 

146. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Založení DMO Sušicko“ 

s Ing. Jitkou Zikmundovou, MBA, IČ: 63566311 dle přílohy a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo. Částka bude hrazena z org. 179. 

 

147. Rada města nesouhlasí s nákupem knih, „Svoboda nebyla zadarmo“, vydané Robertem 

Fryčkem. 
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148. Rada města jakožto zakladatel a jediný společník společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje jako valná 

hromada pořízení nákupu nového RTG a pověřuje jednatele společnosti potřebnými 

kroky. 

 

149. Rada města bere na vědomí rezignaci členky Bc. Heleny Hájkové z komise 

pro občanské záležitosti. 

 

150. Rada města bere na vědomí žádost SDH Albrechtice o finanční příspěvek na udržovací 

práce, s tím, že bude předložena na jednání příští rady.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




