
 1 

U s n e s e n í  361. – 384.  

 

ze zasedání rady města ze dne 1. června 2020 

  

 

361. Rada města schvaluje program jednání. 

 

362. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti 

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 28. 4. 2020. 

 

363. Rada města souhlasí s přenecháním do bezplatného využívání Oblastní charitě Sušice 

byt 1+1/I. kat., ul. Pod Kalichem 66, Sušice (byt č. 15, 2. nadzemní podlaží, kuchyň  

20 m2, pokoj 13 m2. Celková rozloha bytu 43,67 m2). Byt bude provozován  

v tzv. režimu krizového bytu na dobu určitou do 31. 12. 2020 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

364. Rada města schvaluje „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. 

 

365. Rada města schvaluje oslovení firem na dodání 50 ks PC pro MÚ Sušice: Bohumil 

Dach – Hardware a Software, Havlíčkova 94, 342 01 Sušice; Šumava Net s.r.o., Jiřího z 

Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice; RICOH Czech Republic s.r.o., Rudolfovská 

132/71, 370 01 České Budějovice. Zároveň jmenuje komisi pro výběr nejvýhodnější 

nabídky ve složení Václav Černý, Jan Lóffelmann, Mgr. Petr Novák.  

 

366. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19, kterým 

se nová org. 2043 povýší o 1.180.000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let. Jedná se o dotaci pro Plzeňský kraj, která bude použita na úhradu 

ztráty vzniklé provozem linky 430911 - MHD Sušice. 

 

367. Rada města schvaluje zrušení třídy odloučeného pracoviště Mateřské školy Sušice, 

Smetanova 1095, tzv. místa poskytování vzdělávání na adrese Lerchova 1112, Sušice,  

a to od 1. 9. 2020. 

 

368. Rada města souhlasí s prodejem 24 ks matrací na spaní, 1 ks šatnových bloků  

pro 24 dětí a l ks sestavy na lehátka za celkovou kupní cenu ve výši 18.609,- Kč pro MŠ 

Rabí, vzhledem k tomu, že se jedná o nepotřebný majetek pro MŠ Smetanova Sušice  

a ostatní příspěvkové organizace o toto vybavení nemají zájem.  

 

369. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003253-00 na akci: 

,,Sušice II, ulice Lerchova - II. etapa“ - projektová dokumentace s firmou MACÁN 

PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, který se týká změny termínu dokončení 

díla do 31. 10. 2020, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

370. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky  

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

Elektric-Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO 25876937 ve výši 

11 218 471,00 Kč bez DPH.  
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371. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v rámci 

veřejné zakázky „ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R  

a elektroinstalace“, společnosti Elektric-Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, 

IČO  25876937, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

372. Rada města bere na vědomí informaci o cizím zásahu do pozemků p.č. 788/2, 794/3  

a 793/2 v k.ú. Sušice nad Otavou a opatření ze strany města Sušice. 

 

373. Rada města revokuje usnesení č. 283 ze dne 20. 4. 2020 v následujícím znění: 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.  

 

374. 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 zadávacích podmínek v příloze, do kterých byly zapracovány 

připomínky poskytovatele dotace dle Informace o výsledku ex-ante kontroly,  

ze dne 6. 5. 2020. 

 

375. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. č. A-003305-00,  

ze dne 28. 6. 2019 „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“, s Ing. Jiřím 

Kojzarem, Lazny 137, 342 01, Strašín, IČ: 87992507, kterým se prodlužuje termín 

dokončení díla do 31. 12. 2020 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2  

ke smlouvě o dílo dle přílohy. 

 

376. Rada města bere na vědomí výroční zprávu organizace SKC - SIRKUS, p. o.  

za rok 2019. 

 

377. Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok 2019 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města za rok 2019 a vyjádření 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

378. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní závěrky, sestavené  

k 31. 12. 2019, za rok 2019.  

 

379. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení převodu z účtu 431 Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let. 

 

380. Rada města ve funkci valné hromady ukládá jednatelům Sušické nemocnice s. r.o. 

předložit vyúčtování poskytnutého příplatku v roce 2019 (22 mil. Kč) včetně dotace 

24/7 (1,98 mil. Kč), která byla poskytnuta v roce 2020, týká se však nákladů roku 2019. 

A dále ukládá jednatelům zajištění schůzky zástupců kontrolního a finančního výboru, 

ekonomického zástupce nemocnice a vedoucí finančního odboru, do termínu  

15. 6. 2020. 
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381. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci uzavřené dne 19. 12. 2016 s Mikroregionem Šumava – 

západ, IČ: 70922152 a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě. 

 

382. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1048 a 1049/1 o celkové výměře  

cca 3 000 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, p. Vlastimilu Lagronovi, Klatovy,  

IČO 64183483, pro provozování prvků LTZ na dobu určitou od 9. 6. 2020  

do 21. 6. 2020, za nájemné ve výši 10.000,- Kč za celou dobu pronájmu,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

383. Rada města rozhodla o zrušení zakázky dle usnesení č. 238 ze dne 6. 4. 2020  

na dodávku a montáž vybavení budoucího infocentra z důvodu neschválení 

rozpočtového opatření č. 8 a ukládá Odboru majetku a rozvoje města najít vhodné 

minimalistické řešení vybavení infocentra v rámci stávajících návrhů řešení. 

 

384. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

s na převod části parcely č. 181/1  

dle přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




