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U s n e s e n í  691. – 753. 

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 7. prosince 2020 

 

 

 

 

691. Rada města schvaluje program jednání. 

 

692. Rada města schvaluje změnu čerpání částky 65 tis. Kč z fondu investic na zakoupení 

cembala místo repasovaného pianina org. 215 ZUŠ Fr. Stupky. 

 

693. Rada města schvaluje další čerpání rezervního fondu org. 220 ŠJ Nuželická ve výši 

33 tis. Kč na platy zaměstnanců, kteří zajišťují stravování pro cizí strávníky v rámci 

vedlejší hospodářské činnosti. 

 

694. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova 

ul. 1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2019/2020. 

 

695. Rada města schvaluje mimořádné odměny za II. pololetí roku 2020 ředitelům Základní 

školy Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 

129, Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, Mateřské školy Sušice, Tylova 920, 

Základní umělecké školy Fr. Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelny Sušice, Nuželická 

25, dle přílohy. 

 

696. Rada města nesouhlasí s prezentací města v publikaci „Bezpečně na silnici“ vydávané 

IV-Nakladatelství s. r. o, IČ: 27585948. 

 

697. Rada města schvaluje příkazní smlouvu s Mgr. Veronikou Kočí, IČ: 87534631 

dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 

2047. 

 

698. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Sušice – Nádražní čp. 382, 

rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“, zhotovitel Josef Lád, Chlum 22, 

342 01 Sušice, IČO 63512645. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A – 003485-00 nově 

stanovuje celkové plnění díla ve výši 388 918,00 Kč bez DPH, tj. 447 255,70 Kč 

včetně DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

699. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo A – 003493 - 00 „Sušice – 

Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“, zhotovitel ŠAFINVEST, s.r.o., 

Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO 280 78 756. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo A -

003493 - 00 nově stanovuje celkové plnění díla ve výši 4 666 742,11  Kč bez DPH, tj. 

5 646 757,95 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

700. Rada města bere na vědomí informace o možnosti uplatnění příspěvku na technickou 

infrastrukturu formou vyhlášky. 
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701. Rada města schvaluje kupní smlouvu se společností Regada Česká, s.r.o., Kopaninská 

109, 252 25 Ořech, IČ 27118576 na dodávku servomotorů a klapek na ÚV Sušice, 

za celkovou cenu 305 264,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem.  

 

702. Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na r. 2021 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2021 

podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení) :          1,40 Kč/m
3
. 

 

703. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci průzkumného vrtu 

pro zdroj pitné vody vodovodu Velká Chmelná v rámci výzvy č. 2/2018 Národního 

programu Životní prostředí, podoblast 1.6.A „Průzkum, posílení a budování zdrojů 

pitné vody“. 

 

704. Rada města souhlasí s  převodem členských práv a povinností v družstvu Kaštanová 

z  na k 1. 1. 2021. 

 

705. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 12, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s dohodou k 31. 12. 2020. 

 

706. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 12, 

ul. Kaštanová, čp. 1257, Sušice s  od 1. 1. 2021.  

 

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

stání č. 9, ul. Kaštanová 1258, Sušice s Okresní správou sociálního zabezpečení 

Klatovy na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

708. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, který se org. 284 Bytové hospodářství 

(výdajová část) zvýší o 50 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na investice 

a provoz.  

 

709. Rada města souhlasí s  odpisem pohledávky za poplatky z prodlení za pozdní úhradu 

nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu povinné

 v celkové výši 14.073,- Kč.  

 

710. Rada města souhlasí s přidělením 3 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m
3
) 

(m
3
/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

22,46 
 

34,18 
56,64 

6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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711. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 49, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 

712. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k  nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 42, 

2+1, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s 

 

713. Rada města souhlasí s  prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 2, 1KK, ul.  Nádražní 1243, Sušice o jeden rok, tj. od 1. 

1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

714. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky za dluh 

z platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech č.j. 6 C 316/2010-15 z důvodu 

úmrtí povinné  v celkové výši 415.086,59 Kč.  

 

715. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 31, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  na straně jedné a 

na straně druhé na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.  

 

716. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 22, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi na straně jedné a 

a  na straně druhé na dobu určitou pěti let, 

tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 

 

717. Rada města souhlasí s  výměnou bytu mezi paní Lenkou Ulrichovou, bytem č. 2, 

ul. Sirkařská 973, Sušice a  bytem č. 16, 

ul. Sirkařská 973, Sušice dle schválených zásad. 

 

718. Rada města neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 18. 12. 2017 mezi městem Sušice, jako 

budoucím povinným, a Accolade, s.r.o., Praha, jako budoucím oprávněným.  

 

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

oprávněným, a , jako povinným, spočívající v právu vést, provozovat, 

udržovat, modernizovat a zlepšovat výkonnost inženýrské sítě - dešťovou kanalizaci 

DN 400, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 678-37/2020, 

za celkovou jednorázovou náhradu 1.000,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

 

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

oprávněným, a a  jako povinnými, spočívající 

v právu vést, provozovat, udržovat, modernizovat a zlepšovat výkonnost inženýrské 

sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení a souběžné chráničky a 3 ks sloupů 

veřejného osvětlení, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3678-

37/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 2.100,- Kč; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

721. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemků p.č. 2261/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 826 m
2
, 2261/12 

(ostatní plocha - ostatní komunikace) 69 m
2
, 2261/13 (ostatní plocha - ostatní 
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komunikace) 339 m
2
, 2261/14 (ostatní plocha - jiná plocha) 67 m

2
, 2261/15 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) 16 m
2 

, 2261/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 

52 m
2
, 2261/17 (ostatní plocha - jiná plocha) 46 m

2 
v k. ú. Sušice nad Otavou 

z majetku Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1716/18, Plzeň, do majetku města 

Sušice; a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

722. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 377/1v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře cca 200 m
2 

(ostatní plocha - jiná plocha). 

 

723. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003483-00 s firmou 

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

zhotovitelem stavby: ,,Sušice II - stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 

v k.ú. Sušice nad Otavou“ kterým se mění termín dokončení díla do 15. 12. 2020 

a cena díla na 2 282 081,45 Kč bez DPH, tj. 2 761 318,55 včetně 21% DPH; a pověřuje 

starostu města jeho podpisem.  

 

724. 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 v pozemku města p.č. 2271 v  k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 

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

 

725. Rada města schvaluje pronájem části  pozemku p.č. 2254/3 v k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 0,54 m
2
 

za roční nájemné 50,- Kč/m
2
, tj. celkové roční nájemné 

ve výši 27,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

726. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003508-00, 

ze dne 15. 10. 2020, se společností SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 873, 

Sušice II, 342 01, IČ: 00872938, který řeší prodloužení termínu dokončení díla z 20. 

12. 2020 na 15. 5. 2021, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

727. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 54, 

kterým se organizace č. 1801 – „ul. T. G. Masaryka“ povýší o 1.250.000,- Kč 

a současně se o tutéž částku sníží organizace č. 1913 – „Kotelna Vodní – demolice“. 

 

728. Rada města schvaluje uzavření Dohody o narovnání závazků ze smlouvy o dílo na 

stavební práce „II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka“, č. A-003462-00, 

ze dne 1. 4. 2020, se společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy, 339 01, 

IČ: 45357307, kterou se cena díla navyšuje o 2.507.438,61 Kč bez DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem této dohody za podmínky, že bude zastupitelstvem města 

schváleno rozpočtové opatření č. 54. 

 

729. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sportovní hala 

Sušice“ v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu 

administrativní chyby v Zadávací dokumentaci, zjištěné v rámci interim kontroly 

poskytovatelem dotace (SFŽP ČR), kterou již nelze zhojit jinak než zrušením 

zadávacího řízení. 
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730. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu movitých věcí s nájemcem Sušická 

nemocnice s.r.o. na dobu neurčitou s tím, že nájemné činí 100.000,- Kč bez DPH 

za každý kalendářní rok. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

731. Rada města schvaluje převzetí likvidačního zůstatku obecně prospěšné společnosti 

Nemocnice Sušice, o.p.s. „v likvidaci“ a převzetím částky ve výši 2.048.091,85 Kč, 

snížené o bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtu a převodem uvedené částky. 

 

732. Rada města schvaluje smlouvu o převodu likvidačního zůstatku mezi městem 

a Nemocnicí Sušice, o.p.s. „v likvidaci“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

733. Rada města schvaluje vyúčtování skutečných nákladů, výnosů a zálohových plateb 

za období 01-06/2019 za zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

provozovatelem nemocnice společností Nemos Sokolov s.r.o. 

 

734. Rada města schvaluje vyúčtování skutečných nákladů, výnosů a zálohových plateb 

za období 09-12/2019 za zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

provozovatelem nemocnice společností Sušická nemocnice s.r.o. 

 

735. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti (25,1m2) 

v 1.NP objektu Komunitním centru v Sušici, Klostermannova 1330, 342 01 Sušice. 

Mezi SKC-SIRKUS, p.o. a 

 

736. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti (20,1m2) 

v 1.NP objektu Komunitním centru v Sušici, Klostermannova 1330, 342 01 Sušice. 

Mezi SKC-SIRKUS, p.o. a 

 

737. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven 

pro rok 2021, případné přijetí dotace ve výši dle rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje 

a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. 

 

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

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám 

a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla Rada města Sušice 

o odměně za rok 2020 ředitelům organizací SKC SIRKUS, p. o., Sociální služby města 

Sušice, p. o. a Sportoviště města Sušice, p. o. dle podkladů. 

 

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

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám 

a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla Rada města Sušice 

o platovém výměru ředitele organizace SKC SIRKUS, p. o. dle podkladů. 

 

740. Rada města odvolává Ing. Helenu Vejstrkovou z Komise pro komunitní plánování. 

 

741. Rada města jmenuje novým členem Komise pro komunitní plánování pana Bc. Karla 

Weishäupela. 
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742. Rada města bere na vědomí nominaci pana ing. Karla Kalisty jako nového člena 

Finančního výboru navrženého za stranu KSČM. 

 

743. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ve věci 

zajištění financování Sušické nemocnice, s.r.o. formou odkupu pohledávek za VZP 

bere na vědomí předložené dokumenty, žádost o uzavření smlouvy, návrh smlouvy 

o globální cesi, prohlášení o vzájemných vazbách. 

 

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

s uzavřením předloženého návrhu smlouvy s VZP. 

 

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

jednatele společnosti p. Bc. Jiřího Vlčka, MBA podpisem smlouvy a zajištěním 

financování společnosti odkupem pohledávek za VZP až na 6 měsíců. 

 

746. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ve věci 

zajištění spolupráce při přípravě analýzy Sušické nemocnice, s.r.o. bere na vědomí 

předloženou žádost Krajského úřadu Plzeň.  

 

747. Rada města zbavuje jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. p. Bc. Jiřího Vlčka, 

MBA mlčenlivosti v rozsahu požadavku na předání dokumentů Plzeňskému kraji. 

 

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

po projednání předložených požadavků na předložení dokumentů ukládá jednateli 

společnosti p. Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA zajistit předání požadovaných dokumentů 

dle předaného rozpisu. 

 

749. Valná hromada vzala na vědomí dopis ve věci odvolání členů 

dozorčí rady. 

 

750. Rada města souhlasí s navýšením havarijního pojištění s pojišťovnou Generali Česká 

pojišťovna o 5%. 

 

751. Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit návrh rozpočtu ze dne 23.11. 2020 

takto: 

 

Změny návrhu rozpočtu  oproti návrhu ze dne 23.11.2020 

 

ORG     tis. Kč       
povýšení 
KZ 2020 

doporučení 
rady 

    
návrh 
23.11. 

upravený 
návrh 

navýšení-
nárok na 
rozpočet 

      

ano/ne 

2119 
Hřiště ZŠ 
Lerchova-
projekt 

0 100 100     100 

ano 

2047 
Dotace 
Destinace 
Sušicko 

75 115 40 
přesun z r. 

2020 
  40 

ano 
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1913 
Kotelna 
Vodní 

300 1 550 1 250 
přesun z r. 

2020 
  1250 

ano 

1535 
Sportovní 
hala 

60 000 30 000 -30 000       
ano 

1933 
Sušická 
nemocnice 

12 000 32 000 20 000       
bude 

upřesněna 
částka 

2019 
Dopravní 
řešení 
Lerchova 

0 800 800 
přesun z r. 

2020 
  800 

ano 

1928 
Pošum. 
Odpadová-
rek. 

0 100 100 
přesun z r. 

2020 
  100 

ano 

1828 Nemos 4 500 0 -4 500 změna org.     ano 

2118 
Dotace PK 
Sušická 
nemocnice 

0 4 500 4 500 změna org.     

ano 

2120 
Pasporty 
bytů a nebyt. 
Prostor 

0 500 500     500 

ano 

 

 

Navrhovaná částka pro Sušickou nemocnici bude upřesněna po obdržení aktualizovaného 

plánu nemocnice, zpoždění souvisí s pracovní neschopností jednatele Bc. Vlčka. 

 

 

752. Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit návrh střednědobého výhledu 

po obdržení aktualizovaného plánu nemocnice (zpoždění souvisí s pracovní 

neschopností jednatele Bc. Vlčka). Aktualizovaný návrh bude zaslán po odsouhlasení 

celkové navrhované částky pro Sušickou nemocnici. 

 

753. Rada města souhlasí s použitím rezervy v rámci organizace 201 ve výši 300 tis. Kč 

na nákup počítačů v souvislosti s přechodem na Windows 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




