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U s n e s e n í  179. – 226. 

 

ze zasedání rady města ze dne 23. března 2020 

 

 

179. Rada města schvaluje program jednání. 

 

180. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí účelové 

dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 388 850,- 

Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery 

krajům“ schváleného rozpočtu města. 

 

181. Rada města odvolává Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou z Komise pro komunitní 

plánování. 

 

182. Rada města jmenuje novou členku Komise pro komunitní plánování paní Ing. Helenu 

Vejstrkovou. 

 

183. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: Svaz 

zdravotně postižených, org. Sušice 15 000,- Kč, Linka bezpečí, Praha 3 000,- Kč, 

Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, Sušice 15 000,- Kč a Hospic sv. Jana 

N. Neumanna, Prachatice 5 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Částky budou hrazeny z org. 191. 

 

184. Rada města schvaluje znění Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu 

č. MAS-2020/01 a pověřuje starostu města podpisem této listiny. 

 

185. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČ: 25228633 

na XXIX. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ve výši 5 000,- Kč a pověřuje 

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

 

186. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 

na závody Mistrovství ČR v Rallysprint sérii ve výši 10 000,- Kč a pověřuje 

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

 

187. Rada města schvaluje poskytnutí dotace KČT, oblast Plzeňského kraje, IČ: 45331995 

na obnovu a údržbu turistických značených cest ve výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu 

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

 

188. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 

na sportovní činnost ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

 

189. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia panu Martinu Ducháčovi, bytem 

Bukovník 38, Sušice v termínu 11. 7. 2020 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 
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190. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia panu Martinu 

Ducháčovi, bytem Bukovník 38, Sušice ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 184.  

 

191. Rada města schvaluje prodloužení termínu pro přidělení grantů v rámci 1. kola 2020 

Grantového programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času 

a vzdělávání, z důvodu usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, po nezbytně 

nutnou dobu.  

 

192. Rada města vzala na vědomí přípravu společného projektu Sušice – Bad Kötzting 

na  téma „gastro“ v roce 2020 a z důvodu usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového 

stavu o nezbytně dlouhou dobu a doporučuje tento projekt nerealizovat. 

 

193. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

kostela sv. Václava v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020.  

Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků 

v celkové sumě  754 134 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  360 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města  90 000 Kč 

podíl vlastníka  304 134 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

194. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

městského domu č. p. 146/I, ul. Vodní v Sušici k financování z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020. Rada 

města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva 

kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného 

v městské památkové zóně v Sušice, a to v následujícím členění: 

Městský dům č. p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova fasády a výplní otvorů 

v celkové sumě   407 722 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města  44 000 Kč 

podíl vlastníka  163 722 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (44 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

195. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku 

pro SDH Albrechtice ve výši 40.000,- a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.  

 
196. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

na staveništi akce ,,Teplovodní rozvody v oblasti Lerchova-Nerudova - připojení 

čp. 709, 710, 711 “ s Ing. arch. Klárou Skalovou, Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice. 

Cena za zpracování Plánu BOZP je 8 000,- Kč a 1 900,- Kč za jeden kontrolní 

den z hlediska BOZP (není plátcem DPH). Rada města pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
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197. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 panu Janu Živčákovi, Praha, IČO: 73387959, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Kavárnou Galerie), za nájemné ve výši  4,- Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou do 30.9.2020, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
198. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 panu Luboši Pitrovi, Sušice, IČO: 65578953, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Kavárnou Koruna), za nájemné ve výši  4,- Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou do 1.11.2020, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
199. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při 

realizaci stavby: ,,Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, 

ul. Kaštanová“ s Ing. arch. Klárou Skalovou, Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice, 

IČ: 69544298, za cenu 7.000,- Kč bez DPH za zpracování Plánu BOZP a 1.900,- Kč 

bez DPH za jeden kontrolní den na stavbě (není plátce DPH); a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

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

stavebníka při realizaci stavby: ,,Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 1160 

a 1161, ul. Kaštanová“ s Ing. Janem Práškem, Projektová a inženýrská činnost, 

5. května 670/II, 342 01 Sušice, za cenu 105.000,- Kč bez DPH, tj. 127.050,- Kč s 21% 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 
201. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na: ,,Instalaci rozvodů slaboproudu 

(TV rozvodů) v domě č.p. 1160 a 1161 v Sušici II, ul. Kaštanová“  s Petrem Kalným, 

Nuželická 51/III, 342 01 Sušice, IČ: 43319670, za cenu 214.488,- Kč bez DPH, 

tj. 246.661,- Kč včetně 15% DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
202. 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 „Kotelna č.p. 357 – rekonstrukce“ dle přílohy uchazeči Jindřich Lachout, 

Višňová 130, 391 37, Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 10327991, za cenu 4.667.306,35 

Kč bez DPH, tj. 5.647.440,68 Kč vč. 21% DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo dle přílohy.  

 
203. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž vchodové stěny do objektu 

„Nuželická č.p. 60“ se zhotovitelem Marie Jeřábková – Truhlářství, Čímice 105, 342 01 

Sušice ve výši 153.700,00 Kč bez DPH, tj. 185.977,00 Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy, dle přílohy. 

 
204. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce „Sušice – Volšovy – 

zásobování pitnou vodou III. etapa“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zadávací 

dokumentace. Rada města schvaluje obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy 

o dílo na stavební práce. 

 

205. Rada města schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci 

veřejné zakázky na stavební práce „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. 
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etapa“ ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Soňa Švelchová , Ing. Kateřina Ronová, 

Ing. Věra Marešová, Václav Šobr, náhradníci: František Jelínek, Ing. Jan Vošalík. 

 

206. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10.3.2020. 

 

207. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Nerudova 1106, Sušice na dobu 

určitou pěti let 

 

208. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Sirkařská 975, Sušice na dobu 

neurčitou společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

 

209. Rada města souhlasí s přidělením 68 bodů z důvodu mimořádné situace paní Markétě 

Soukupové a souhlasí s přidělením bytu č. 8, 2+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

210. Rada města revokuje usnesení č. 133 ze dne 24.2.2020 ve věci přidělení  bytu č. 202, 

1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice  na dobu určitou jednoho roku 

 

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

na dobu určitou jednoho roku 

 

212. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 416, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

 

213. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 417, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

 

214. Rada města odložila výměnu bytu mezi 

bytem č. 2, ul. Dlouhoveská 239, Sušice a  byt 

č. 20, ul. Volšovská 857, Sušice s tím, že bude prověřeno ve spolupráci s Odborem 

majetku a Odborem sociálních věcí a předloženo na další jednání rady města.   

 

215. 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.  

 

216. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi  a  na dobu určitou pěti let, 

tj. od 1.4.2020 do 31.3.2025.   

 

217. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 15, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi a na dobu určitou pěti 

let, tj. od 1.4.2020 do 31.3.2025.   

 

218. Rada města souhlasí s  převodem členských práv a povinností v družstvu Kaštanová 

z  na  k 1.4.2020. 
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219. Rada města souhlasí s  prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 15, 1KK,  ul.  Nádražní 1243, Sušice s o jeden 

rok, tj. od 1.5.2020 do 30.4.2021.  

 

220. Rada města schvaluje nové členy pracovní skupiny pana Bc. Petra Mottla a Václava 

Černého ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro přípravu 

a realizaci stavby „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ číslo A – 003276 – 00 uzavřené 

s architektonickou kanceláří EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 

1821/25, 101 00 Praha 1. 

 

221. Rada města odložila projednání variant řešení odkanalizování místní části Velká 

Chmelná, a rozhodla o projednání tohoto bodu na pracovním jednání, za účasti členů 

zastupitelstva, v termínu po ukončení nouzového stavu. 

 

222. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „ÚV Sušice – 

celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“ v otevřeném řízení dle zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle přílohy. 

 

223. Rada města schvaluje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na akci „ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“ 

ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Kateřina Ronová, p. Václav Šobr – ČEVAK a.s., 

Ing. Vladimír Marek, Ing. Václav Toman – kontrolní výbor, náhradníci: Ing. Jan 

Vošalík, Ing. Jaroslava Zdeňková. 

 

224. Rada města bere na vědomí koncepci provozu nemocnice se třemi lůžkovými 

odděleními a z důvodu usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu o nezbytně 

nutnou dobu, odkládá jeho projednání na jednání rady po ukončení nouzového stavu. 

 

225.  „Město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, bere na vědomí informaci 

o podvodném mailu, na jejímž základě zaměstnanec sušické nemocnice provedl 

neoprávněnou platbu s tím, že bude požádán právník města o předložení stanoviska 

k dané problematice. 

 

226. Rada města pověřuje starostu města odeslat hejtmanovi Plzeňského kraje písemnou 

žádost o stanovisko k problematice možného provozování sušické nemocnice, 

k možnostem zajištění a garancí rozsahu poskytované zdravotnické péče, dále pak 

k ekonomickým a právním formám možné spolupráce.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




