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U s n e s e n í  151. – 178. 

 

ze zasedání rady města ze dne 9. března 2020 

 

 

151. Rada města schvaluje program jednání. 

 

152. Rada města vzala na vědomí prezentaci studie „Centrum služeb Sušice ul. Nádražní  

a Hrádecká“. 

 

153. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost těchto organizací: Senioři ČR, z. s., 

zákl. org. Sušice, IČ: 07146540 ve výši 20.000,- Kč; Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992 ve výši 10.000,- Kč; Okresní rada 

Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy, IČ: 02340011 ve výši 5.000,- Kč; 

Šance pro kočku z. s., IČ: 04831888 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smluv o poskytnutí dotace. Částky budou hrazeny z org. 191.  

 

154. Rada města souhlasí s měřením návštěvnosti Keltských trailů v lokalitách Sedlo, Rok, 

Záluží v roce 2020 Partnerstvím, o. p. s., IČ: 26268817 dle nabídky. Částka bude 

hrazena z org. 179.  

 

155. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Sušickému kulturnímu centru,  

IČ: 00368512, v termínech 6. 5. 2020, 21. – 25. 5. 2020, 27. 11. – 7. 12. 2020  

a pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce. 

 

156. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice, Lerchova č. p. 709, 710, 711 

teplofikace bytových domů“ – společnosti Jindřich Lachout - Mon Top, Višňová 130,  

391 37 Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 10327991, za cenu 1.181.305,96 Kč bez DPH,  

tj. 1.361.951,85 Kč včetně 15 % DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

157. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu  

pozemkové parcely p.č. 2322/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře  

306 m2 k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do majetku města Sušice a doporučuje pověřit starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

158. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1011/19 o výměře 7 m2 a části  

p.č. 1011/3 o výměře 14 m2, obě k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední 

desce města. 

 

159. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2256/3 k.ú. Sušice nad Otavou  

(ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 11 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.   

 

160. Rada města schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 201/6  k.ú. Červené Dvorce o 

výměře cca 15 m2  (trvalý travní porost) ve vlastnictví města Sušice za část pozemku 

p.č. 201/5 k.ú. Červené Dvorce o výměře cca 70 m2 (zahrada) 

,  a jeho zveřejnění na úřední desce města. 
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161. Rada města revokuje usnesení č. 64 ze dne 27. 1. 2020: Rada města neschvaluje záměr 

prodeje části pozemku p.č. 158/6 k.ú. Červené Dvorce (ost. plocha – neplodná půda)  

o výměře cca 620 m2.  

 

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

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 620 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.  

 

163. Rada města schvaluje realizaci modernizace akce „Herní plocha a mlhoviště 

s povrchem Smartsoft“ v areálu mateřské školy v ulici Smetanova č.p. 1095, Sušice,  

dle předloženého grafického návrhu, který zpracovala společnost 4soft, s.r.o., jedná se  

o plochu o výměře 265 m2, která obsahuje trampolínu, mlhoviště, streetball plochu, 

dopravní plochu a barevné herní prvky. Nabídková cena je 1.163.989,- Kč včetně DPH. 

Financování akce je zajištěno rozpočtovou org. 2035 „MŠ Smetanova - hřiště“, kde je 

pro letošní rok alokováno 1.164 tis. Kč včetně DPH. 

 

164. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města předložení smlouvy o dílo se 

společností 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. 

 

165. Rada města schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s., o připojení 

odběrného místa pro potřeby připravovaného vodovodu „Sušice  – Volšovy - 

zásobování pitnou vodou III. etapa“ na parc. č. 436, Volšovy, 342 01 Sušice a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

166. Rada města schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie  

dle Směrnice č. 1/2017 města Sušice na služby „Sušice č. p. 10 rozšíření chodníku“ 

projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS s. r. o., 339 01 Chudenice, Tyršova 273, 

IČO: 28057198, DIČ: CZ28057198 s nabídkovou cenou 77.500,- Kč bez DPH,  

t. j. 93.775,- Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo. 

 

167. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na dodávky  

dle Směrnice č. 1/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž zadávání se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 

zákona neřídí zákonem na akci „Dodávka a montáž interiéru informačního centra 

v prostoru 1. přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“ a zároveň schvaluje firmy, které budou 

vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Martin Škopek TRUHLÁŘSTVÍ,  

Pod Vodojemem 1201, 342 01 Sušice, IČO: 13861476, DIČ: CZ6907051976, 2. Jan 

Čtvrtník ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU, Na Hejčarech 160, 373 65 Dolní 

Bukovsko, IČO: 40732550, DIČ: CZ 6407040420, 3. MA – KO Inspiration s. r. o., 

Žižkova 243, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 28127828, DIČ: CZ 28127828,  

4. Inspiral s. r. o., Hory Matky Boží 132, 341 42 Velhartice,  IČO 28004906, DIČ CZ 

28004906. 

 

168. Rada města revokuje usnesení č. 100 ze dne 11. 2. 2020 ve znění: 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 firmě JAMA CZ, 

s.r.o., Drachkov 68, 386 01, IČ: 28120272, za cenu 371.752,- Kč bez DPH, tj. 449.820,- 

Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy dle přílohy.  
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169. 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 firmě JAMA CZ, s.r.o., Drachkov 68, 386 01, IČ: 28120272, za cenu 

371.752,- Kč bez DPH, tj. 449.820,- Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy dle podkladů ze dne 9. 3. 2020.  

 

170. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „169/II 

ulice T. G. Masaryka“, společnosti Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01, 

Klatovy, IČ: 45357307 ve výši 26.219.609,00 Kč bez DPH, tj. 31.725.726,89 Kč včetně 

21% DPH.  

 

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

zakázky „169/II ulice T. G. Masaryka“, společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 

339 01, Klatovy, IČ: 45357307, v celkové výši 26.219.609,00 Kč bez DPH,  

tj. 31.725.726,89 Kč včetně 21% DPH, z toho výše nákladů pro město Sušice 

20.745.499,90 Kč bez DPH, tj. 25.102.054,88 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. 

 

172. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka  

při provádění stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., 

Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 26070766, s celkovou cenou  

za dílo 355.000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 

276.900,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

173. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP při provádění 

stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s firmou DS engineering PLUS, a.s.,  

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČ: 27955834, s celkovou cenou za dílo 130.000,00 

Kč bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 101.400,00 Kč bez DPH,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

174. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta  

při provádění stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s firmou MACÁN PROJEKCE DS 

s r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ: 28057198, s celkovou cenou za 

dílo 122.500,00 Kč bez DPH, přičemž cena za část díla pro město Sušice činí 95.550,00 

Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

175. Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník společnosti Sušická nemocnice s.r.o.  

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

na vědomí informaci jednatelů Sušické nemocnice s. r. o. o aktuálním stavu a ukládá 

jednatelům předložit návrh rozpočtu provozu Sušické nemocnice s. r. o. pro rok 2020. 

 

176. 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, 

schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na poskytnutí investičního úvěru pro Sušickou 

nemocnici s.r.o. na nákup vybavení ve výši 22.000.000,- Kč. 

 

177. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Poskytnutí investičního úvěru  

pro Sušickou nemocnici s.r.o., na nákup vybavení ve výši 22.000.000, - Kč“, která bude 
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zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace ve složení  

Ing. Božena Šlajsová, Bc. Petr Mottl, Pavel Hais, Ing. Václav Rada, (náhradníci: 

František Jelínek). 

 

178. Rada města pověřuje zastupitele města pana Karla Jandu, aby navrhl scénář, program, 

obsazení a termín semináře „Architekt města Sušice“, který by proběhl ještě v letošním 

roce. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




