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U s n e s e n í  314. – 360.  

 

ze zasedání rady města ze dne 18. května 2020 

  

 

314. Rada města schvaluje program jednání. 

 

315. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory sociálních 

služeb v Plzeňském kraji 2020 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ 

pro organizaci Sociální služby města Sušice. 

 

316. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností 

Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba významného krajinného 

prvku Kalich 2020“ ve výši 140 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

317. Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 1 pololetí 2020 ředitelům 

těchto příspěvkových organizací: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská 

škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní škola T. 

G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, Základní umělecká škola Františka Stupky, 

Lerchova 255 a Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, dle přílohy. 

 

318. 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 

podepsáním darovací smlouvy.   

 

319. Rada města bere na vědomí zprávu o předpokládaném vývoji financí města. 

 

320. Rada města schvaluje smlouvu o dílo se společností 4soft, s.r.o., IČ. 28703324, 

se sídlem Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, 468 41, na zajištění herní 

plochy a mlhoviště z povrchu SmartSoft 35 v mateřské škole Smetanova, v ceně 

961 966,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

dle přílohy.  

 

321. 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 pozemcích města p.č. 2282/1 a 636/3 k.ú. Sušice nad Otavou, 

za celkovou náhradu 550,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

322. 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. 207 k.ú. Janovice u Sušice, za celkovou 

náhradu 1 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

323. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, jako povinným, a městem Sušice, jako oprávněným, 

spočívající v právu zřízení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení 

na služebném pozemku p.č. 2377/10 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném 
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geometrickým plánem. č. 3208-169/2014, za celkovou náhradu 16 000,- Kč + DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

324. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení části pozemku 

p.č. 2317/4 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 100 m2  (ost. plocha – ost. 

komunikace), od 

za kupní cenu 160,- Kč za m2, s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

325. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 149/4 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 48 m2.   

 

326. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo A – 003456 – 00 

na služby „Dodávka a montáž interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu 

č. p. 10/I v Sušici“ s firmou Jan Čtvrtník ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU, 

Na Hejčarech 160, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 40732550DIČ: CZ 6407040420, 

kterým se mění a doplňují články smlouvy o dílo v souvislosti Vládou ČR vyhlášeného 

nouzového stavu se šířením onemocnění typem coronaviru COVID – 19 a zároveň rada 

města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 s podmínkou schváleného 

rozpočtového opatření č. 8 zastupitelstvem města dne 27. 5. 2020. 

 

327. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 5. 2020. 

 

328. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 4+1, ul. Kaštanová 1164, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

3. 

, 4.  5. 

 

329. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Kaštanová 1168, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

 

330. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Sirkařská 977, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

 

331. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. V Rybníčkách 714, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku  

 

332. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

 a 

. 

 

333. Rada města souhlasí s posunutím termínu povinnosti aktualizace žádostí o pronájem 

městského bytu v roce 2020 o jeden měsíc, tj. do 31. 7. 2020. 

 

334. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem  bytu zvláštního 

určení č. 14, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s o jeden rok, 

tj. od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 
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335. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 5, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

 

336. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s  dohodou k 31. 5. 2020. 

 

337. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s  na dobu určitou jednoho roku, 

tj. od 1.  6. 2020 do 31. 5. 2021. 

 

338. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci  bytu č. 20, 

ul. Kaštanová 1160, Sušice. 

 

339. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 16, ul. Sirkařská 

978, Sušice. 

 

340. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 36, 

ul. Kaštanová 1160, Sušice. 

 

341. Rada města nesouhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 6, 

ul. Smetanova 744, Sušice. 

 

342. Rada města nesouhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 5, 

ul. Nerudova 1106, Sušice. 

 

343. Rada města nesouhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 7, 

ul. Nádražní 442, Sušice. 

 

344. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 19, 

ul. Kaštanová 1161, Sušice. 

 

345. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 17, ul. Pravdova 

1062, Sušice. 

 

346. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemcům bytu č. 12, ul. Vodní 

141, Sušice. 

 

347. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 7, ul. Karla 

Čapka 877, Sušice. 

 

348. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+1, ul. Lerchova 

706, Sušice se stávajícím nájemcem bytu . Nájem bytu 

skončí 31. 5. 2020.  

 

349. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s dohodou k 31. 5. 2020. 
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350. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

 

351. Rada města vzala na vědomí doporučení dalšího postupu zajištění náhradního vodního 

zdroje pro obec Velká Chmelná, společnosti ELIGEO s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč-

Senec z 24. 4. 2020 a souhlasí s dalším postupem podle varianty č. 2. 

 

352. Rada města vzala na vědomí zprávu o obnově řídicího systému a elektroinstalace 

výběru zhotovitele na úpravnu vody Sušice. 

 

353. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 663.033,- Kč za období 

leden – březen 2020 společnosti Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, Sušice, 

v souladu se zněním Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru 

chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby uzavřené dne 31. prosince 2019.  

 

354. Rada města schvaluje úhradu zálohové faktury na vyrovnávací platby následujících 

období ve výši 1.636.967,- Kč společnosti Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 

Sušice.  

 

355. Rada města schvaluje provedení znaleckého posudku převáděného majetku mezi 

společností Nemocnice Sušice o.p.s. a městem Sušice.  

 

356. Rada města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi společností 

Nemocnice Sušice o.p.s., Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice, IČO 252 24 301 

a městem Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

357. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na akci: „Analýza procesů a doporučení 

ke zlepšení provozu a fungování nemocnice s.r.o.“ firmu Sefima s.r.o., Lesní 461/41, 

460 14 Liberec, IČ: 25048821, s nabídkovou cenou 285.000,- Kč bez DPH, tj. 

344.850,- Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

358. Rada města bere na vědomí výroční zprávu organizace Sportoviště města Sušice, p. o. 

za rok 2019. 

 

359. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Václavem Blažkem na nákup 

53 ks fotoobrazů v celkové částce 40.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. Částka bude hrazena z org. 179.  

 

360. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 18, kterým 

se organizace 1933 - Sušická nemocnice s.r.o. povýší o částku 20 mil. Kč a o tutéž 

částku se zvýší organizace 98 - konečný zůstatek minulých let.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




