
 1 

 

U s n e s e n í  553. – 568.  

 

ze zasedání rady města ze dne 7. září 2020 

  

 

553. Rada města schvaluje program jednání. 

 

554. Rada města vzala na vědomí konání sportovně kulturní akce pořádané Janem Zeleným 

v Chatové osadě Luh dne 19. 9. 2020. 

 

555. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

„Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ se zhotovitelem Jiří Sváček – Videall 

Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov ve výši 74 000,00 Kč bez DPH, 

tj. 89 540,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

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

„Sportovní hala Sušice“, společnosti PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 

765 02, Otrokovice, IČ: 05042020, s nabídkovou cenou ve výši 129.690.000,- Kč bez 

DPH. 

 

557. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební 

práce dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených 

inženýrských sítí“ a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky: SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01, IČ: 00872938, 

BDP plus s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 28313887, Sušické 

lesy a služby, s.r.o., Na Hrázi 270, Sušice II, 342 01, IČ: 26358450. 

 

558. Rada města bere na vědomí předložené informace týkající se kotelny Kaštanová, 

Sirkařská, Pravdova a Na Hrázi - úpravy instalované technologie ČEZ Energo, s.r.o. – 

náhrada kogeneračních jednotek. 

 

559. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

s názvem „Sportovní hala Sušice – koordinátor BOZP“ a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Pivovarská 

4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, Correct BC, s.r.o., Elišky 

Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem - centrum, 400 01, IČ: 25028588, GPL-

INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice 3, 370 04, IČ: 26070766, DS 

engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, IČ: 27955834, 

INGEM, a.s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2 - Slovany, 326 00, 

IČ: 63504006. 

 

560. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

s názvem „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“ a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, 

spol. s r. o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, Correct BC, 

s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem - centrum, 400 01, IČ: 25028588, 
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GPL-INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice 3, 370 04, IČ: 

26070766, DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, 

IČ: 27955834, INGEM, a.s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2 - 

Slovany, 326 00, IČ: 63504006. 

 

561. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města vydat nesouhlas z důvodu absence 

vodohospodářské infrastruktury. Další podmínkou případného souhlasu je dořešení 

dopravní obslužnosti lokality a respektovat odůvodnění platného územního plánu, 

kde je pro danou lokalitu doporučeno pouze 30 osob. 

 

562. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Výměna vchodové stěny 

v objektu čp 60, ul. Nuželická“, Marie Jeřábková – Truhlářství, Čímice 105, 342 01 

Sušice, IČO 03580750 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

563. Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. A-003485-00 s firmou JAMISKOT 

s.r.o., Sušice, který se týká prodloužení termínu  pronájmu části pozemku p. č. 2256/1 

o výměře cca 20 m2 pro umístění  předzahrádky před restaurací v objektu č.p. 51/I 

do 30.9.2020, za předpokladu vydání kladného stanoviska Odboru dopravy a silničního 

hospodářství MÚ Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

564. Rada města neschvaluje umístění reklam předvolební kampaně na ploše náměstí ani 

jiných dopravně zatížených prostranství či v jejich blízkosti a doporučuje žadatelům 

využít plakátovací plochy ve městě. 

 

565. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Stanovy spolku Destinace 

Sušicko, z. s. dle přílohy. 

 

566. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Destinace Sušicko, z. s. v objektu 

Poštovní 10, Sušice, jehož je vlastníkem. 

 

567. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. schvaluje 

znění předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti a ukládá jednatelům 

společnosti tuto smlouvu uzavřít. 

 

568. Z důvodu, že rada města má nesouhlasné stanovisko dozorčí rady k poskytnutí 

peněžitého příplatku pro Sušickou nemocnici, starosta města navrhuje projednat tento 

bod v pondělí 14. 9. 2020 v 17:00 hodin na mimořádném jednání rady města ve funkci 

valné hromady. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 


