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U s n e s e n í  268. – 291.  

 

ze zasedání rady města ze dne 20. dubna 2020 

 

 

268. Rada města schvaluje program jednání. 

 

269. Rada města schvaluje převzetí nefinančního daru ve formě ochranných pomůcek 

od firmy PKC&D spol. s. r.o. se sídlem Bělehradská 568/92, Praha a pověřuje starostu 

města podepsáním darovací smlouvy.   

 

270. Rada města schvaluje převzetí finančního daru od firmy ČEVAK a.s. se sídlem Severní 

2264/8, 370 10 České Budějovice na nákup ochranných pomůcek v souvislosti 

s nemocí COVID 19 a pověřuje starostu města podepsáním darovací smlouvy.   

 

271. Rada města schvaluje převzetí nefinančního daru ve formě ochranných pomůcek 

od firmy 2P SERVIS s.r.o. se sídlem Resslova 526/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

a pověřuje starostu města podepsáním darovací smlouvy.   

 

272. Rada města schvaluje převzetí nefinančního daru ve formě ochranných pomůcek 

od firmy Koramex a.s. se sídlem Pražská 268, 342 01 Sušice a pověřuje starostu města 

podepsáním darovací smlouvy.   

 

273. Rada města souhlasí s pořízením a umístěním orientačních tabulí „Významné hroby 

na sušickém hřbitově“. Částka bude hrazena z org. 179.  

 

274. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Rodinnému centru Sušice – 

Medvídek, z. s., IČ: 26680289 ve výši 25 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

275. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7.4.2020. 

 

276. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Tichá 881, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

277. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 14, 1+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 

278. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

bytem č. 2, ul. Dlouhoveská 239, Sušice a manželi Janem a Jitkou Pichlerovými, byt 

č. 20, ul. Volšovská 857, Sušice. 

 

279. 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.  

 

280. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.5.2020 do 30.4.2021. 
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281. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zajištění autorského dozoru pro investiční akci 

„Kotelna č.p. 357 – rekonstrukce“, s autorem projektové dokumentace Ing. Jiřím 

Kojzarem, Lazny, Strašín 342 01., IČ. 87992507. Cena AD je dána hodinovou sazbou 

400,- Kč, zhotovitel není plátcem DPH. Kč bez DPH. 

 

282. Rada města rozhodla o zadání zakázky „Výměna dmychadla na ČOV Sušice“ 

společnosti ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5, IČ 60826096. Rada 

města schvaluje smlouvu o dílo s touto společností ve výši 370 175,00 Kč bez DPH, tj. 

447 911,75 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

283. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sportovní hala 

Sušice“ v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, dle přílohy za podmínky, že poskytovatel dotace po provedení ex-ante 

kontroly vydá kladné stanovisko k předloženým zadávacím podmínkám. 

 

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

akci „Sportovní hala Sušice“ ve složení: Bc. Petr Mottl, p. František Jelínek, p. Pavel 

Hais, Ing. Vladimír Marek, Ing. Jan Vošalík, člen kontrolního výboru (nominuje 

předsedkyně KV), člen finančního výboru (nominuje předseda FV) a náhradníky: PhDr. 

Jan Lhoták, p. Pavel Javorský, p. Václav Černý, Ing. Kateřina Ronová. Náhradníky za 

členy kontrolního a finančního výboru nominují předsedové výborů. 

 

285. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nové znění zakladatelské listiny 

společnosti Sušická nemocnice s.r.o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 

IČO 08176302, kterým se zřizuje dozorčí rada společnosti v počtu 5 členů. 

 

286. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města, aby oslovil zastupitele a předložil 

nominace na členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. na některé 

z dalších jednání rady města. 

 

287. Rada města schvaluje organizační dohodu s 

 Sušice a pověřuje starostu města podpisem dohody. 

 

288. Rada města souhlasí s možností dočasného využití optického vlákna sítě CamelNET 

pro potřeby města Sušice a sušické nemocnice. 

 

289. Městská policie připraví návrh dopravního značení, týkající se parkoviště u nemocnice 

a předloží na některé zasedání rady města. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, doporučuje uzavřít 

smlouvu na dodávku skiagrafického digitálního RTG přístroje se společností EXRAY 

s.r.o. 

 

291. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služeb 

„Analýza procesů a doporučení ke zlepšení provozu Sušické nemocnice s. r. o. 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města k realizaci zakázky a neprodlenému oslovení 

firem: Cortis Consulting, s. r. o. Plzeň, fm pro s. r. o. Všenory, Equica, a.s. Rubeška 

215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, NaSa CZ s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské 

Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Advance Hospital Analytics, s.r.o., U Háje 296/22, 
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Braník, 147 00 Praha 4, Deloitte Advisory s.r.o., Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2, 

120 00, KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Sefima s.r.o., Lesní 461/41, 460 14, 

Liberec, EY Česká republika, Josef Severa. 
 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




