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U s n e s e n í  411. – 471.  

 

ze zasedání rady města ze dne 29. června 2020 

  

 

411. Rada města schvaluje program jednání. 

 

412. Rada města bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální služby   

Města Sušice, p.o. za rok 2019. 

 

413. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby Města Sušice dle přílohy. 

 

414. Rada města schvaluje přijetí daru od Škoda Auto a.s. pro příspěvkovou organizaci 

Sociální služby Města Sušice dle přílohy. Darovací smlouva číslo KVA-JJ-20-023-SR. 

 

415. Rada města schvaluje pracovní skupinu ve složení Jaromír Kolář, Kristina Volná, Eva 

Beníšková a Anna Brtníková k účasti na setkání zástupců měst ve slovinském městě 

Škofja Loka v termínu 3. - 5. 9. 2020 v rámci projektu „Juniors for seniors - active 

ageing“.  

 

416. Rada města schvaluje účast vybraných sušických běžců na 7. ročníku akce „Da Kine 

vom Kaitersberg“, která proběhne dne 20. 9. 2020. Město Sušice bude hradit společnou 

dopravu do německého města Bad Kötzting.  

 

417. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského a industriálního 

cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ ve výši 80.000,- Kč na projekt 

„Modernizace naučné stezky Hrátky se zvířátky“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 

418. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem mobilního pódia s Jakubem 

Adamcem, IČ: 86864963 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

419. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území 

Plzeňského kraje pro rok 2020“ ve výši 25.000,- Kč na projekt „IT vybavení nového 

informačního centra v Sušici“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o poskytnutí účelové dotace. 

 

420. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16. 6. 2020. 

 

421. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 3+1, ul. Sirkařská 974, Sušice, na dobu 

určitou pěti let

 

422. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 3+1, ul. V Rybníčkách 716, Sušice, 

společnosti Sušická nemocnice s.r.o. s výší nájemného 90,39 Kč/m2 na dobu neurčitou. 
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423. Rada města souhlasí s přidělením 21 bodů z důvodu mimořádné situace paní Štěpánce 

Hrubcové a souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Pravdova 1061, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku 

424. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Lerchova 706, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku   

 

425. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 210, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku 

 

426. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 205, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku 

 

427. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 318, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku 

428. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 207, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku 

 

429. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice, na dobu určitou 

jednoho roku panu J

 

430. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 23, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice, mezi  a 

na straně druhé, na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 31. 5. 2025.   

 

431. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 14, ul. Sirkařská 977, 

Sušice, mezi  a na dobu určitou dvou 

let, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.   

 

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

určení č. 29, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice, s  o jeden rok,  

tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. 

 

433. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, 1+1,  

ul. Nádražní 1243, Sušice, na dobu určitou jednoho roku s   

 

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

stání č. 3, ul. Kaštanová 1257, Sušice, s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. 

 

435. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal s výší 

měsíčních splátek 700,- Kč.  

 

436. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 1,  

ul. Sirkařská 979, Sušice. 

 

437. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 4,  

ul. Nádražní 442, Sušice. 
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438. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemcům bytu č. 7,  

ul. Kaštanová 1163, Sušice. 

 

439. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemcům bytu  

č. 13, ul. Sirkařská 976, Sušice. 

 

440. Rada města nesouhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemcům bytu č. 5,  

ul. T. G. Masaryka 21, Sušice. 

 

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

ul. Studentská 795, Sušice. 

 

442. Rada města nesouhlasí s proplacením faktury za instalaci antény nájemci bytu č. 1,  

ul. 5. května 674, Sušice. 

 

443. Rada města souhlasí s prominutím  nájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 60/III 

v Sušici za měsíce duben – červen 2020 p. Vlastě Kodýdkové, Nádražní 357/II,  

342 01 Sušice. 

 

444. Rada města souhlasí s prominutím  nájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 132/III 

v Sušici za měsíce duben – červen 2020 p. Lence Panské, Žichovice 119,  

342 01 Sušice. 

 

445. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor chata a rozhledna 

Svatobor za měsíce duben – červen 2020 p. Tomáši Hánovi, Čs. armády 1042/II,  

342 01 Sušice. 

 

446. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 121/I 

v Sušici za měsíce duben – červen 2020 p. Zdeňce Mikové, Žichovice 161,  

342 01 Sušice. 

 

447. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za kiosek na ostrově Santos za měsíce duben 

– červen 2020 p. Janu Adamcovi a p. Jakubovi Adamcovi, Pod Stráží 89/III,  

342 01 Sušice. 

 

448. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra - SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím podnájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici za měsíce 

duben – červen 2020 firmě PATLEJCH GASTRO s.r.o., Na Malém klínu 1787/24,  

182 00 Praha 8. 

 

449. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra - SIRKUS, p.o. souhlasit  

s prominutím  podnájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici za měsíce 

duben – červen 2020 p. Janu Patlejchovi, Hrádecká 1073/II, 342 01 Sušice. 

 

450. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra - SIRKUS, p.o. souhlasit  

s prominutím podnájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici za měsíce 

duben – červen 2020 firmě  Tradiční KlOUb s.r.o., Roztylská 1860/1, Praha 11. 
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451. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra - SIRKUS, p.o. souhlasit  

s prominutím nájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 156/I v Sušici za měsíce duben 

– červen 2020  Na Fufernách 7/II, 342 01 Sušice. 

 

452. Rada města doporučuje řediteli Sportovišť města Sušice, p.o. souhlasit s prominutím  

podnájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 444/II v Sušici za měsíce duben  

– červen 2020 firmě POOLec s.r.o., Prášily 140, 342 01 Sušice. 

 

453. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 71,68 m2 v objektu  

čp. 29/I v Sušici, který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 13 (zastavěná plocha  

a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, náměstí Svobody, OPTICE, Jitka Toufarová, 

náměstí Svobody 2/I, 342 01 Sušice, IČ: 42829054, na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 2 600,- Kč/m2 + DPH, tedy za celkové roční 

nájemné 186 368,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

454. Rada města schvaluje nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře  

46,8 m2 (prostor č. 4) v objektu čp. 10 v Sušici I, který je nedílnou součástí pozemku  

p.č. st. 113/1 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., formou 

výzvy k podání nabídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého nájemného bude  

ve výši 2 500,- Kč/m2 + DPH. 

 

455. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 286/9 v  k.ú. Dolní Staňkov  

o výměře 1 075 m2 (vodní plocha - koryto vodního toku umělé) a jeho zveřejnění  

na úřední desce města.   

 

456. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1999/28 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou o výměře 277 m2 (orná půda) a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.   

 

457. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 377/2 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

458. 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. 54, 795/1, 

795/3, 795/5 a 819 v k.ú. Albrechtice u Sušice, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 113-521/2019, za celkovou náhradu 11.000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

459. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 78,08 m2 v objektu  

čp. 1180/II v Sušici, Kaštanová ul., který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 3316 

k.ú. Sušice nad Otavou (zastavěná plocha a nádvoří), spolku Svatojánci z.s., Hrádek 36, 

342 01 Sušice, IČ: 03749193, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční 

nájemné 27.962,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.   

 

460. Rada města schvaluje dohodu o narovnání sporných práv mezi městem Sušice a 

a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 
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461. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1048 o výměře  

cca 5000 m2, k.ú. Sušice nad Otavou, a to na dobu určitou od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020  

pro umístění Cirkusu Humberto, panu Hynkovi Navrátilovi, Praha, IČO: 47096284,  

za nájemné 7 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

462. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie  

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,Sušice II – stavební úpravy 

objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k.ú. Sušice nad Otavou“ a zároveň schvaluje firmy, 

které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Miroslav Šperl, Divišov 26,  

342 01 Sušice, IČ: 16721861, 2. Stavební firma RENO CZ s.r.o., Otavská 1266/II,  

342 01 Sušice, IČ: 27982190, 3. RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385/III,  

342 01 Sušice, IČ: 26334615, 4. SUŠICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Tichá ul. 873/II,  

342 01 Sušice, IČ: 00872938, 5. Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217/II,  

342 01 Sušice,  IČ: 64189902, 6. STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – nádraží 74,  

341 01 Horažďovice, IČ: 25219090.  

 

463. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na výkon inženýrských činností při provádění 

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

s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 

107 000,- Kč bez DPH, tj. 129 470,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

464. Rada města schvaluje smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při provádění 

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

s p. Miroslavem Marcinkiewiczem, K Zaječímu vrchu 726/IV, 339 01 Klatovy  

dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

465. Rada města rozhodla o zadání zakázky – vypracování projektové dokumentace  

pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci „Rozvojové území Pod Kalichem“ 

společnosti AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 

 

466. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace  

pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci „Rozvojové území Pod Kalichem“  

se společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve výši  

1 510 000,- Kč bez DPH, tj. 1 827 100,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

467. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/21 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095,  

342 01 Sušice (1. třída – 26 dětí, 2. - 4. a 6. tř. – 28 dětí, 5. třída 27 dětí, 7. tř. 22 dětí)  

a MŠ Sušice, Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída 24 dětí, 2. a 6. třída 26 dětí, 3. - 5. 

třída 28 dětí) z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině  

a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě 

mateřských škol vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 

překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení.  
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468. Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu org. 220 ŠJ Nuželická ve výši 77 tis. Kč  

na platy zaměstnanců, kteří zajišťují stravování pro cizí strávníky v rámci doplňkové 

činnosti této organizace. 

 

469. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o.,  

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, projednala a schvaluje 

účetní závěrku za rok 2019. 

 

470. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o.,  

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, bere na vědomí informaci  

o přípravě pořízení elektronického docházkového systému a evidenci přístrojového 

vybavení. 

 

471. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Nemocnice Sušice o. p. s. "v likvidaci"  

za rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




