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U s n e s e n í  1. – 33. 

 

ze zasedání rady města ze dne 11. ledna 2021 

 

 

1. Rada města schvaluje program jednání. 

 

2. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na vydání knihy „Páter František Ferda KNIHA 

III.“ Jindřichu Pachtovi, IČ: 46330194 ve výši 20 000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

3. Rada města bere na vědomí výsledky monitoringu návštěvnosti Bike X Zone Sušice 

zpracované společností Partnerství, o. p. s. 

 

4. Rada města souhlasí s prominutím  nájmu ve výši 50% za nebytový prostor v objektu č.p. 

121/I v Sušici za období IV.Q roku 2020 

 

5. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor č. 2  v objektu č.p. 10/I 

v Sušici za období IV.Q roku 2020 firmě SUTEX CZ, s.r.o., Poštovní 10/I,  342 01 

Sušice. 

 

6. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor č. 3 v objektu č.p. 10/I 

v Sušici za období IV.Q roku 2020 

 

7. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za ve výši 50% nebytový prostor v objektu č.p. 

873/II v Sušici za období IV.Q roku 2020 

 

8. Rada města souhlasí s prominutím  nájmu za nebytový prostor  v objektu č.p. 1180/II 

v Sušici za období IV.Q roku 2020 spolku Svatojánci, z.s., Hrádek 36, 342 01 Sušice. 

 

9. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím podnájmu ve výši 50% za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období IV.Q roku 2020 firmě PATLEJCH GASTRO s.r.o., Na Malém klínu 1787/24, 

182 00 Praha 8. 

 

10. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím podnájmu ve výši 50% za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období IV.Q roku 2020  

 

11. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím podnájmu ve výši 50% za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období IV.Q roku 2020 firmě  Tradiční KlOUb s.r.o., Roztylská 1860/1, Praha 11. 

 

12. Rada města doporučuje řediteli Sportovišt města Sušice, p.o. souhlasit s prominutím 

podnájmu ve výši 50% za nebytový prostor v objektu č.p. 444/II v Sušici za období IV.Q 

roku 2020 firmě POOLec s.r.o., Prášily 140, 342 01 Sušice. 
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13. Rada města schvaluje záměr odkupu  pozemků p.č. 793/2, 1098/1 a 2322/19 v k.ú. Sušice 

nad Otavou od ČR - Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci a pověřuje Odbor majetku 

a rozvoje města dalším jednáním.  

 

14. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 79 v k.ú. Dolní Staňkov (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 719 m2, včetně objektu občanské vybavenosti Volšovy č.p. 

41 (bývalá škola), a pozemek p.č. 272/2 v k.ú. Dolní Staňkov (zahrada) o výměře cca 860 

m2, a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

15. Rada města revokuje usnesení č. 676 ze den 16.11.2020: 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. 

 

16. Rada města schvaluje nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře 

46,8 m2 (prostor č. 4) v objektu čp. 10 v Sušici I., ul. Poštovní,  který je nedílnou součástí 

pozemku p.č. st. 113/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Sušice nad Otavou, formou 

výzvy k podání nabídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého nájemného bude 

ve výši 2 500,- Kč/m2 + DPH. 

 

17. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Směrnice 

č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,Autobusové zastávky u úřadu práce 

v ul. Nádražní v Sušici II“ a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení 

cenové nabídky: 1. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, 

IČ: 48035559, 3. EUROVIA Silba a.s., Lobeská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551.  

 

18. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

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

s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici - trasa A/1“, dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: STAVOPLAST KL, spol. s r.o. Stachy 

266, 384 73, IČ: 40740056, AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, 

IČ: 25227254, Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, Chotoviny - Červené Záhoří, 

IČ: 10327991, SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň, IČ: 25229397, 

INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 02, Tábor, IČ: 48204676. 

 

19. Rada města schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů, kterým se mění přílohy smlouvy. Ke změně dochází 

na základě schválení nového zákona o odpadech v prosinci 2020. Rada města pověřuje 

starostu města podpisem dodatku. 

 

20. Rada města schvaluje aktualizovaný ceník pro subjekty zapojené do systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

zavedeného městem Sušice. 

 

21. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
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s názvem „Stavební úpravy bytů čp. 382/II“, dle přílohy a firmy, které budou vyzvány 

k podání nabídky: RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice, 342 01, IČ: 26334615, 

Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, Sušice, 342 01, IČ: 27982190, 

Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice, 342 01, IČ: 64189902, Miroslav Šperl, 

Divišov 26, Sušice, 342 01, IČ: 16721861, SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Karla Čapka 

873, Sušice, 342 01, IČ: 00872938, Stavební firma - AKOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 

248, Sušice, 342 01, IČ: 25238957, STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov-nádraží 74, 34101, 

Horažďovice, IČ: 25219090 

 

22. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003486-00 na dodávku 

projektu teplofikace bytových domů Smetanova čp. 743, 744, Pod Antonínem čp. 751, 

752, 5. května čp. 793, 794 a Studentská 795,796 se zhotovitelem INSTAL PROJEKT 

s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČO: 25150561 ve výši 260.500,- Kč bez DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

23. Rada města projednala záměr výstavby kanalizace v ul. Pod Kalichem, který předložil 

Ing. Jan Mareš, s následným převodem do majetku města a ukládá Odboru majetku 

a rozvoje města připravit konkrétní podmínky plánovací smlouvy.  

 

24. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. A-002922-00, 

uzavřené dne 28.7.2017 na zajištění administrace veřejné zakázky (druhé vyhlášení) 

„Sportovní hala Sušice“ s firmou GPL INVEST, s.r.o., za celkovou cenu 128.000,- Kč 

bez DPH (tj. 154.880,- Kč vč. 21% DPH) a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku č. 1 ve znění dle přílohy. 

 

25. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sportovní hala 

Sušice“ v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, dle přílohy za podmínky, že poskytovatel dotace po provedení ex-ante 

kontroly vydá kladné stanovisko k předloženým zadávacím podmínkám. 

 

26. Rada města schvaluje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na akci „Sportovní hala Sušice“: Bc. Petr Mottl, p. František Jelínek, p. Pavel Hais, 

Ing. Vladimír Marek, Ing. Jan Vošalík, Ing. Věra Marešová (kontrolní výbor), 

Ing. Jaroslav Macháček (finanční výbor) a náhradníky: PhDr. Jan Lhoták, p. Pavel 

Javorský, p. Václav Černý, Ing. Kateřina Ronová. Náhradníky za členy kontrolního 

a finančního výboru nominují předsedové výborů. 

 

27. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci z dotačního 

investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 - Regionální sportovní 

infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/1, výzva 13/2020 - Sportovní 

infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, s firmou NAVIGA 4, s.r.o., U Pekařky 

484/1A, Praha 8, 180 00, IČ: 26756102, za cenu 37.500,- Kč bez DPH (tj. 45.375,- Kč 

vč. 21% DPH) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy dle přílohy. 

 

28. Rada města nesouhlasí s převzetím a úhradou díla v rámci zakázky „Analýza procesů 

a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s. r. o., trvá 

na argumentaci v zaslané výzvě k odstranění vad a nedodělků a pověřuje právního 

zástupce města k zaslání stanoviska dodavateli díla ve smyslu výše uvedeného. 
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29. Rada města schvaluje záměr odkupu nové investice kanalizačního řadu v ulici Sadová 

od za cenu ve výši 25 000,- Kč a ukládá 

Odboru majetku a rozvoje města předložit k projednání smlouvu kupní včetně 

předepsaných příloh.  

 

30. Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu z Programu stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje 2021 na akci Obnova veřejného osvětlení v místních částech 

města Sušice. 

 

31. Valná hromada žádá bývalé jednatele Nemocnice Sušice s. r. o. o písemné předložení 

obsahu jimi ústně uzavřených smluv na příští jednání valné hromady. 

 

32. Valná hromada žádá předsedu dozorčí rady o zpřístupnění zápisů dozorčí rady pro členy 

valné hromady. 

 

33. Rada města projednala žádost  o umístění 

sloupku se zámkem nebo závory se zámkem u vjezdu z Hájkovy ulice na účelovou 

komunikaci a rozhodla ponechat současný stav. 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




