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U s n e s e n í  672. – 690. 

 

ze zasedání rady města ze dne 16. listopadu 2020 

 

 

672. Rada města schvaluje program jednání. 

 

673. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti 

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 3. 11. 2020. 

 

674. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako 

jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla rada města o stanovení odměny 

za rok 2020 jednatele firmy Sušické lesy a služby, s. r. o., dle podkladů. 

 

675. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako  

oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelu NN, v pozemku  p.č.  659 v k.ú. Dolní 

Staňkov, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 277-168/2019, za celkovou 

náhradu 1.300,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

676. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru  o výměře 47 m2 (prostor č. 4) 

v objektu čp. 10/I v Sušici, ul. Poštovní, který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 

113/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Sušice nad Otavou, Turistické destinaci 

Sušicko se sídlem Poštovní 10/I, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

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

nájemné 122.200,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

677. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. st. 

3363 o výměře 53 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 1926/12 

o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou Hasičskému 

záchrannému sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 

320 68 Plzeň, za kupní cenu 650,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem;  

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

678. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003446-00 s firmou  eSVe 

Stav, s.r.o., Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště, IČ 26404826 , zhotovitelem 

stavby: ,,Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“,  kterým 

se mění cena díla na 11 623 744,-  Kč bez DPH, tj. 13 367 305,60 Kč včetně 15% DPH, 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

679. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003451-00 s Petrem Kalným, 

Nuželická 51/III, 342 01 Sušice, IČ: 43319670, zhotovitelem stavby: ,,Instalace 

rozvodů slaboproudu (TV rozvodů) v domě č.p. 1160 a 1161 v Sušici II, ul. Kaštanová“ 

kterým se mění cena díla na 199 605,-  Kč bez DPH, tj. 229 545,75 Kč včetně 15% 

DPH, a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

680. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003458-00 se společností 

Elektric-Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO 25876937 na akci „ÚV 
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Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“, kterým se mění 

termín dokončení části díla, a to SO02 – Měření průtoků vody ze studní S5, S6, S7, 

do 30.6.2021 a pověřuje starostu města  podpisem tohoto dodatku. 

 

681. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 22, 3+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

. 

 

682. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 0+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku . 

 

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

stání č. 19, ul. Kaštanová 1257, Sušice s na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

684. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2021 dle přílohy. 

 

685. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ukládá 

jednateli společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., aby doplnil informaci o situaci 

v nemocnici o způsoby řešení jednotlivých zjištění. 

 

686. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ukládá 

jednateli společnosti Sušická nemocnice s.r.o. spolupracovat při poskytování údajů 

Plzeňskému kraji v rámci zřízené odborné komise.  

 

687. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 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 jejího jednatele ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 

Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 3.500.000,- Kč, a to z důvodu zajištění 

finanční konsolidace obchodní společnosti za účelem poskytování zdravotních služeb. 

 

688. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. odložila 

záměr nemocnice na odkoupení pohledávek a ukládá jednateli společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., předložit návrh smlouvy a stanovisko finančního odboru.     

 

689. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pověřuje 

jednatele společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., k organizaci a svolání jednání lékařů, 

města Sušice a Plzeňského kraje. 

 

690. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. souhlasí 

s dohodou o smírném ukončení soudního sporu mezi společností Sušická nemocnice 

s.r.o. a účetní. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




