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U s n e s e n í  512. – 524. 

 

ze zasedání rady města ze dne 10. srpna 2020 

  

 

512. Rada města schvaluje program jednání. 

 

513. Rada města schvaluje výběr zhotovitele  na vybudování stavby: ,,Sušice II  - stavební 

úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k.ú. Sušice nad Otavou“ firmu Pošumavská 

odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy, IČ: 04510984 ve výši 

2 066.978,15 Kč bez DPH, tj. 2 501.043,56 Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o dílo. 

 

514. Rada města schvaluje uzavření smlouvy  na zajištění činnosti technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavby: ,,Sušice II  - stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 

a 3002 v k.ú. Sušice nad Otavou“ s Ing. Janem Práškem, Projektová a inženýrská 

činnost, 5. května 670/II, 342 01 Sušice, za cenu 400,- Kč/hod bez DPH (předpokládaný 

rozsah prací je cca 5-10 hod/týden), a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

515. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku 

p.č. 158/6 k.ú. Červené Dvorce (ostatní plocha - neplodná půda) o výměře cca 620 m2 

za kupní 

cenu 100,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

516. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku  

p.č. 2256/3 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 11 m2 

 

za kupní cenu 380,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

517. Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2737/1 

v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 130 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

518. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v objektu 

bytového domu Nádražní čp. 382 se zhotovitelem: Josefem Ládem, Chlum 22, 

342 01 Sušice ve výši  377 898,- Kč bez DPH, tj. 434.583,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

519. Rada města souhlasí s přenecháním do bezplatného užívání: 

- Mixážní pulty – SOUNDCRAFT RW 5735 – analogový a Europower PMP 1000 

- Reproduktory – aktivní – LEM – DSP Powered 2 ks 

- Mikrofony kondenzátorové – BEHRINGER C2 – 4 ks a RODE NT2-A 2 ks 

- Stojany na mikrofony – no name – 4 ks a K&M – 3 ks 

Sušickému kulturnímu centru – SIRKUS, p.o. s tím, že věci  budou umístěny v kině 

v Sušici a to na dobu určitou, na dobu deseti let, od 1.9.2020 do 31.8.2030.  

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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520. Rada města souhlasí s povolením stavebních úprav bytu č. 6, ul. Pravdova 1067, Sušice, 

na náklady nájemců bytu Žadatelé si musí 

zajistit patřičné stavební povolení na Odboru výstavby a územního plánování 

městského úřadu v Sušici a po dokončení stavebních prací jsou žadatelé povinni 

předložit Bytservisu Sušice revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci 

odpadů. Žadatelé jsou povinni uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby.   

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, bere na vědomí výkaz 

hospodaření za červen 2020. 

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

Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, 

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 

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

za účelem poskytování zdravotních služeb.  

 
523. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na zhotovení náhrobku Josefa Ambrože 

Gabriela na hřbitově u sv. Trojice v Bechyni, Spolku rodáků a přátel Bechyně, 

Na Libuši 696, 396 65 Bechyně, IČO 04328078, ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179.  
 

524. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Územní plán Sušice - změna č. 1 - 

příprava Zadání změny" s firmou AFRY CZ s.r.o. IČ 45306605 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




