
 1

U s n e s e n í  605. – 623.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 5. října 2020 

 

 

 

605. Rada města schvaluje program jednání. 

 

606. Rada města schvaluje výběr firmy: Bohumil Dach – Hardware a Software, 

Havlíčkova 94, 342 01 Sušice; na realizaci akce „Rekonstrukce serverovny“ 

za nabídnutou cenu 1 649 734,15 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

607. Rada města souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000,- Kč Zdeňku Procházkovi, 

Vodní 18, Domažlice, IČ: 12868400 na vydání knihy „Páni z Rýzmberka, Skály 

a Švihova“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 179. 

 

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

Plzeňského kraje z programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního 

destinačního managementu v Plzeňském kraji 2020“ ve výši 150.000 Kč na projekt 

„Destinace Sušicko – založení, web a cyklomapa“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 

609. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč Nadaci 

Charty 77, IČ: 00417904 na úhradu osobního automobilu pro 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Částka 

bude hrazena z org. 180. 

 

610. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 36, kterým 

se organizace Výdaje 279 - Komunální odpady navýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku 

se povýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 

 

611. Rada města bere na vědomí žádost  o pokračování nájmu bytu. 

Žádosti nelze vyhovět, z důvodu, že nájem bytu skončil dle zákona dne 20.8.2020. 

 

612. 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“ firmě SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01, 

IČ: 00872938, za cenu 1.915.042,23 Kč bez DPH, tj. 2.317.201,10 Kč vč. 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo dle přílohy. 

 

613. Rada města rozhodla o odložení schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostor č. A-001135-00, ze dne 29.4.2009, která řeší nájem částí budov 

a pozemků za účelem umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo, 

s.r.o., Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle, 140 00, IČ: 29060109, a dodatku č. 3 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. A-001394-00, ze dne 28.2.2011, která řeší 
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nájem částí budov a pozemků za účelem umístění kogeneračních jednotek 

se společností ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle, 140 00, 

IČ: 29060109. 

 

614. Rada města schvaluje Dohodu o předčasném užívání části SO 501 - plynovod, stavby 

„II/169 Sušice – ulice T.G. Masaryka“ se zhotovitelem stavby, firmou Silnice Klatovy 

a.s., Vídeňská 190, Klatovy, 339 01, IČ: 45357307, a pověřuje starostu města podpisem 

této dohody. 

 

615. Rada města schvaluje dodatek č. 2 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 31.10.2020, za předpokladu vydání kladného stanoviska Odboru dopravy 

a silničního hospodářství MÚ Sušice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

616. 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.  1165/9 

v  k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3674-

471/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 200,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

617. Rada města schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. A-003480-00 s p. Martinou 

Patlejchovou, Sušice, IČ: 76034500, který se týká prodloužení termínu  pronájmu části 

pozemku p. č. 2256/1 o výměře cca 21 m2 pro umístění  předzahrádky před Barem 

V Brance v objektu č.p. 27/I do 30.11.2020,  za předpokladu vydání kladného 

stanoviska Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Sušice; a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

618. 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 soustavy - 

zemního kabelu NN, v pozemku města p.č. 252/4 v k.ú. Rok, za celkovou náhradu 

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

 

619. Rada města odložila na další jednání rady města převzetí likvidačního zůstatku 

společnosti Nemocnice Sušice, o.p.s.  

 

620. Rada města schvaluje podání žaloby prostřednictvím právníka města na společnost 

Aldast s.r.o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice za účelem řešení finančního 

vypořádání ze sporů vzniklých v souvislosti s realizací staveb pro město Sušici. 

 

621. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. 

se sídlem Chmelenská 117, Sušice III, 342 01 Sušice, IČO 08176302 jmenuje 

následující členy dozorčí rady uvedené obchodní společnosti: Jiřího Chejna, 

Ing. Vladimíra Říhu, Ing. Michaela Skrbka, Pavla Maška a Ing. Petra Pavelce. 

 

622. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. 

se sídlem Chmelenská 117, Sušice III, 342 01 Sušice, IČO 08176302 souhlasí 
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se zbavením povinnosti mlčenlivosti pro jednatele a členy dozorčí rady společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o. v souvislosti s poskytováním informací členům zastupitelstva 

města na pracovním jednání dne 6.10.2020. 

 

623. Rada města vyzývá tímto nově zvolené zastupitelstvo Plzeňského kraje k urychlenému 

zahájení jednání o možnostech převzetí provozu Sušické nemocnice s.r.o. v rámci 

ZHPK a.s., k zajištění zdravotní péče v regionu. 

 

 
 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




