
 1

U s n e s e n í  385. – 410.  

 

ze zasedání rady města ze dne 15. června 2020 

  

 

385. Rada města schvaluje program jednání. 

 

386. Rada města schvaluje dodávku 50 ks PC pro MÚ Sušice od firmy Bohumil Dach – 

Hardware a Software, Havlíčkova 94, 342 01 Sušice, IČO: 68794096, za nabídnutou 

cenu 609 541,- Kč bez DPH (737 545,- Kč s DPH). 

 

387. Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, 

s.r.o. za rok 2019.  

 

388. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 

590 218,25 Kč takto: Příděl do SF 590 218,25 Kč. 

 

389. Rada města schvaluje pronájem podnájemci Miroslavu Slukovi, Pačejov 183,  

341 01 Horažďovice, IČO: 03606201, nebytových prostor v budově Na Hrázi 270. 

 

390. Rada města schvaluje pronájem podnájemci Průcha – motorové nářadí s.r.o.,  

Volšovská 1224, 342 01 Sušice, IČO: 27960978, stání 1vozidla v areálu Na Hrázi 270. 

 

391. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „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, 376 65 Dolní 

Bukovsko, IČ: 40732550, DIČ: CZ6407040420, za cenu díla 566.000,00 Kč bez DPH, 

tj. 684.860,00 Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

 

392. Rada města schvaluje částečnou úhradu předmětu plnění díla dle smlouvy o dílo  

A – 003276 – 00, článek 2.1.1. s architektonickou kanceláří EHL & KOUMAR 

ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, IČ: 27216217,  

DIČ: CZ27216217, na akci „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ v maximální výši  

628.099,- Kč bez DPH, t. j. 760.000,- Kč včetně 21% DPH. 

 

393. Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 331 ze dne 18. 5. 2020 ve věci přidělení bytu 

č. 17, 1+1, ul. V Rybníčkách 714, Sušice, na dobu určitou jednoho roku 

 

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

Sušice, po dobu opravy bytu č. 3, ul. Nádražní 382, Sušice, 

395. Rada města schvaluje zařazení hasičské čtyřkolky RZ P028000 a hasičského vozidla 

Tatra T 815 RZ 150TERRA do flotilového pojištění u Generali Česká pojišťovna  

a pověřuje starostu města podpisem přehledu. 

 

396. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s Kooperativou na pojištění 

vybavení výše uvedené Tatry, podkladem je přiložená modelace Kooperativy. 
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397. Rada města schvaluje přidělení grantů v 1. kole 2020 Grantového programu Města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž  

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky 

budou hrazeny z org. 184. 

 

398. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Aleši Hrabému, Sirkařská 976, 

Sušice, IČ: 73385051, v termínu 19. – 20. 9. 2020 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

399. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia MF Production, z. s.,  

Na Štěbetce 838, Sušice, IČ: 03009793, v termínu 29. 8. 2020 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

400. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Metal Madness“  

(28. – 29. 8. 2020, MF Production, z. s.); „Den pro rodinu“ (13. 9. 2020, Diakonie ČCE 

– středisko Západní Čechy); „Sportovní hry seniorů“ (19. 9. 2020, Senioři ČR, z. s., 

Základní organizace Sušice); „Jarní setkání turistů Plzeňského kraje – akce  

ke 130. výročí založení odboru Klubu českých turistů v Sušici“ (3. 10. 2020, Klub 

českých turistů, odbor Sušice); „Czech Cup města Sušice kvalifikace na MČR 

v Timbersports“ (4. 10. 2020, Průcha – motorové nářadí, s. r. o.); „Závody horských kol 

Sušický High Point MTB maraton“ (17. 10. 2020, High Point bike team Sušice, z. s.)  

za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného 

prostoru ostrova Santos. 

 

401. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost organizaci Svatojánci z. s.,  

IČ: 03749193 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

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

 

402. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Muzeu Šumavy Sušice, IČ: 00075116,  

na vydání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy X ve výši 10.000,- Kč a pověřuje 

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

 

403. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na „Novostavbu střeliště“ Sportovně 

střeleckému klubu Sušice, z. s., IČ: 26989115, ve výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 180. 

 

404. Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 189 ze dne 23. března 2020 ve znění: Rada 

města schvaluje výpůjčku přenosného pódia 

v termínu 11. 7. 2020 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o výpůjčce. 

 

405. Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 190 ze dne 23. března 2020 ve znění: Rada 

města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia 

ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

406. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zajistit objednávku a realizaci 

demolice bývalé uhelné kotelny v č.p. 1055 za podmínek uvedených v těchto 

podkladech.  
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407. Rada města schvaluje úpravu cen vstupného ve sportovním areálu letního koupaliště  

dle přílohy č. 1, varianta č. 2 s účinností od 1. 7. 2020. 

 

408. Rada města bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. za měsíc duben 2020 a výhledu finančních toků na červen 2020. 

 

409. Rada města rozhodla, že město Sušice, jako jediný společník obchodní společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, 

poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu  

ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 

5.000.000,- Kč, a to z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti  

za účelem poskytování zdravotních služeb. Rada města souhlasí s tím, aby město Sušice 

za účelem naplnění tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

potřebná právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku.“ 

 

410. Město Sušice ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o.,  

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

smlouvu o poskytnutí zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




