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U s n e s e n í  579. – 604. 

 

ze zasedání rady města ze dne 21. září 2020 

  

 

579. Rada města schvaluje program jednání. 

 

580. Rada města schvaluje oslovení firem na rekonstrukci serverovny MěÚ Sušice: Bohumil 

Dach – Hardware a Software, Havlíčkova 94, 342 01 Sušice; RTsoft s.r.o., Lobezská 

39, 326 00 Plzeň;  HITEL s.r.o., ul. 5. května 831; 339 01 Klatovy.  Zároveň rada města 

jmenuje komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení Václav Černý, Jan 

Löffelmann, Mgr. Petr Novák, zástupce kontrolního a finančního výboru.  

 

581. Rada města schvaluje uzavření servisní a materiálové smlouvy s firmou Ricoh Czech 

Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

582. Rada města schvaluje označení vstupu do nového informačního centra (objekt č. p. 10/I, 

Poštovní ul.) variantou b) dle předloženého návrhu. 

 

583. Rada města rozhodla o odkupu kanalizačního řadu v ulici Nádražní v souladu 

s uzavřenou plánovací smlouvou č. A-003257-00 za celkovou kupní cenu 448.225,- Kč. 

 

584. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia organizaci Sportoviště města Sušice, 

p. o., IČ: 21551456, v termínu 10. 10. 2020 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

585. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia Janu Šmaterovi, T. G. Masaryka 153, 

Sušice, IČ: 67088031, v termínu 2. 10. 2020 a pověřuje starostu města podpisem 

nájemní smlouvy. 

 

586. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemku  

p.č. 969/8  v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 9 m2  (ost. plocha - ost. komunikace) 

a části pozemku p.č. 969/4 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 15 m2 (zahrada),  

od vlastníka za kupní cenu 390,- Kč za m2, 

s tím, že náklady spojené s odkupem (vyhotovení geometrického plánu, sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

587. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku  

p. č. st. 3520 v katastrálním území Sušice nad Otavou (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 1 m2 a p. č. st. 2986 v katastrálním území Sušice nad Otavou (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 9 m2 firmě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,  

405 02 Děčín, za kupní cenu 901,- Kč za m2 (tj. celkem 9.010,- Kč) a náklady spojené 

s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

588. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce  a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, spočívající 

v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 
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soustavy v pozemku města p.č. 2340/15 v k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 

1.350,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

589. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupení pozemku p.č. 568/3 k.ú. 

Dolní Staňkov o celkové výměře 2491 m2 od ČR – Lesů České republiky, s.p.   

 

590. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 9. 2020. 

 

591. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 3+1, ul. Nádražní 397, Sušice, na dobu 

určitou pěti let  

 

592. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 2+1, ul. Pravdova 1063, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku

 

593. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. V Rybníčkách 717, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku

 

594. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku 

 

595. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 218, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku

 

596. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Sušice – Volšovy – zásobování 

pitnou vodou III. etapa“, zhotovitel ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek,  

IČO 280 78 756. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nově stanovuje celkové plnění díla  

ve výši 4 678 442,11 Kč bez DPH, tj. 5 660 914,95 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

597. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Sušice, hřbitov Albrechtice – oprava 

ohradní zdi“ s firmou Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice,  

IČ 279 82 190 s cenou 435 756,- Kč bez DPH, tj. 527 265,- Kč včetně 21% DPH,  

a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

598. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 33, a to převést prostředky ve výši  

260 tis. Kč z organizace č. 1916 – Fuferna, Santos oprava cyklostezky do organizace  

č. 9041 – Santos ostrov pokladů. 

 

599. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice Luh – úprava NN, VN“  

se zhotovitelem Elektromontáže Touš s.r.o., Úherce 68, 330 23 Nýřany ve výši  

167 608,00 Kč bez DPH, tj. 202 806,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

600. Rada města schvaluje smlouvu č. 20_SOP_01_4121696899 o připojení odběrného 

elektrického zařízení na parcele p.č. 1250, Hájkova, Sušice k distribuční soustavě nn  

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

601. Rada města schvaluje návrh č. 1 na označení budovy „Ubytování Roušarka“ č.p. 28  

a pověřuje předkladatele Lukáše Hamáka k podání žádosti na Odbor památkové péče  

a cestovního ruchu.  
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602. Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Sportoviště města Sušice  

ve výši 784 528,92 Kč na pokrytí ztráty organizace v roce 2020 z důvodu 

epidemiologické situace. 

 

603. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 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 2020/2021 pro Základní školu Sušice,  

Lerchova ul. 1112, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími 

předpisy, a to až o 4 žáky ve třídě IX. C v případě žáků vzdělávajících se podle 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu 

kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené 

v rejstříku škol a školských zařízení.     

 

604. Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši 65.000,- Kč na zakoupení židlí  

(45 tis. Kč) a nástěnných regálů na noty (20 tis. Kč) a dále čerpání z fondu investic 

v celkové částce 210 tis. Kč (mycí stroj 90 tis. Kč, repasované pianino 65 tis. Kč, 

praktikáble do učebny hudební nauky 55 tis. Kč) org. 215 ZUŠ Fr. Stupky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




