
 1 

U s n e s e n í  292. – 313.  

 

ze zasedání rady města ze dne 4. května 2020 

 

 

292. Rada města schvaluje program jednání. 

 

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

od firmy BARENTZ s.r.o. se sídlem Za Tratí 752, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu 

města podepsáním darovací smlouvy. 

 

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

od firmy PILOTAR s.r.o. se sídlem Plzeňská 35, 252 19 Chrášťany a pověřuje starostu 

města podepsáním darovací smlouvy.   

 

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

od firmy ZKD Sušice se sídlem náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice a pověřuje 

starostu města podepsáním darovací smlouvy.   

 

296. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodatečné práce – průzkumy, výpočty  

a zkoušky s architektonickou kanceláří EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o.,  

Na Šafránce 182/25, 101 00 Praha 10, IČO: 27216217, DIČ: CZ27216217 v celkové 

maximální výši 260.000,- Kč bez DPH, t. j. 314.600,- Kč včetně 21% DPH a současně 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o dílo. 

 

297. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120074523 

s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., 405 02 Děčín – IV – Podmokly, Teplická 

574/8, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 na stavební akci Sušice, nemocnice – překl. 

NN za náklady 388.000,- Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy o smlouvě budoucí. 

 

298. Rada města schvaluje příkazní smlouvu k výkonu funkce TDS spojený s realizací  

a uvedením do provozu stavby „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou  

III. etapa“, se společností GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České 

Budějovice, IČ. 26070766 ve výši 75.000,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

299. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na zajištění výkonu činnosti koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi pro akci „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou 

III. etapa“ s Ing. arch. Klárou Skalovou (není plátcem DPH), přičemž fakturovány 

budou jen skutečně provedené KD BOZP, 1 KD BOZP za 1900,- Kč a plán BOZP  

za 8.000,- Kč. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

300. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele stavebních prací pro investiční akci „Sušice – 

Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“.  Dle doporučení komise vybrala 

společnost ŠAFINVEST, s.r.o., se sídlem Kollárova 511, 397 01 Písek,  

IČO: 280 78 756 za cenu 4 288 174,60 Kč bez DPH a zároveň rada města schvaluje 

smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy.  
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301. 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. 2285/2 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 2300,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

302. 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. 1587/1 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 450,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

303. 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. 1066/2 k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 50,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

304. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích města p.č. 5, 9/1, 

235/5 a 266 k.ú. Milčice u Sušice, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  

č. 63-220/2019, za celkovou náhradu 1 300,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

305. Rada města schvaluje u pronájmů předzahrádek na pozemcích města  

pro rok 2020 nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/den + DPH, a to z důvodu koronavirové 

epidemie.  

 

306. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o slevě z kupní ceny v celkové 

výši  95 tis. Kč (78 512,- Kč + 16 488,- Kč DPH), pro

z důvodu vady věci - pozemku p.č. 941/143 k.ú. Sušice nad Otavou a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem dohody.  

 

307. Rada města odložila žádost firmy Švelch, s. r. o. k pozemku p.č. 2390/1 k.ú. Sušice  

nad Otavou (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 27 m2 z důvodu předložení 

studie.  

 

308. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 147/61 k.ú. Divišov u Sušice 

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 200 m2.  

 

309. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2460/10 k.ú. Sušice  

nad Otavou (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 330 m2 .  

 

310. Rada města neschvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 804 k.ú. Albrechtice u Sušice  

(ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 4442 m2.  

 

311. Rada města schvaluje změnu části obce u budov v k.ú. Dolní Staňkov dle přílohy.   
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312. Rada města souhlasí s navrženým postupem využívání trialových stezek v Sušici  

pro pořádání komerčních akcí. 

 

313. Rada města schvaluje členy hodnotící komise (Pavel Hais, Pavel Javorský, Mgr. Jana 

Švelchová, Bc. Petr Mottl a zástupce kontrolního výboru) pro provádění úkonů v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Analýza procesů a doporučení  

ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o.“:  
 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




