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U s n e s e n í  34. – 59. 

 

ze zasedání rady města ze dne 25. ledna 2021 

 

 

34. Rada města schvaluje program jednání. 

 

35. Rada města souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Akce 

bude podpořena dne 10. března 2021 vyvěšením tibetské vlajky. 

 

36. Rada města schvaluje nové platové výměry ředitelům těchto příspěvkových organizací: 

Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, Základní 

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

129 a Základní umělecká škola Františka Stupky, Lerchova 255, Sušice, a to od 1. 1. 2021  

dle přílohy. 

 

37. Rada města Sušice schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na nákup vyprošťovacího 

zařízení pro potřeby JSHO Sušice a technické podmínky. V souvislosti s vyhlášením 

veřejné zakázky budou osloveny 3 společnosti a to:  1. ProIZS CZ s.r.o., Tvardkova 1191, 

56201 Ústí nad Orlicí, 2. Nordstahl servis s.r.o., V Lázních 395, 35401 Jílové u Prahy, 

3. Duffek s.r.o., Košetice 239, 39422 Košetice. Výsledek výběrového řízení s návrhem 

na uzavření kupní smlouvy bude projednán v radě města po jeho vyhodnocení. 

 

38. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.1.2021. 

 

39. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 4+1, ul. Kaštanová 1167, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

 

40. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 4+1, ul. Kaštanová 1164, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1, 2. s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 

3.  4.  5. 

 

41. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 31, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

 

42. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Sirkařská 973, Sušice na dobu 

určitou pěti let s podmínkou stávajícího bytu 

2+1. 

 

43. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. V Rybníčkách 741, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1KK. 

 

44. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 1+1, ul. Volšovská 857, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1. 

 

45. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  
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46. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 96 

bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku.  

 

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

povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování 

plynárenského zařízení v pozemcích  města p.č. 1911/21 , 1911/24, 2028/9, 2347/3 a 2741 

v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3681-

2213/2020 ze dne 21.9.2020, za celkovou jednorázovou náhradu 2.601,50 Kč, včetně 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

48. 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 a kabelového pilíře v pozemku města p.č. 2285/2 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, za celkovou náhradu 1.200,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

49. Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 60/III v Sušici 

III, ul. Nuželická na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve III. nadzemním podlaží 

o celkové výměře 49,33 m2, užívaných na základě nájemní smlouvy ze dne 26.3.2015 

nájemcem a to dohodou ke dni 31.1.2021.   

 

50. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 60/III v Sušici 

III, ul. Nuželická na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve III. nadzemním podlaží 

o celkové výměře 49,33 m2 (kancelář č. 3 o výměře 34,4 m2 + podíl na společných 

prostorech 14,93 m2), a jeho zveřejnění na úřední desce města.    

 

51. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci: 

„Výměna výtahu Kaštanová čp. 1158“ podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky: 1. OTIS a.s., Karlova 3, 301 00 Plzeň, 2. Schindler CZ, a.s., V Oblouku 2/2295, 

370 04 České Budějovice, 3.VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 116, 

360 01 Jenišov. 

 

52. Rada města schvaluje smlouvu o dílo se společností AFRY CZ s.r.o., IČ.45306605, 

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, která zpracuje změnu č.1 územního plánu 

Sušice, která byla schválena zastupitelstvem města dne 16. 12. 2020, v ceně 635 000,- Kč 

bez DPH. Rada města současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy, dle přílohy.  

 

53. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici 

ve výši 750.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, 

IČ: 43313647, dle přílohy. 

 

54. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 
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80.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, 

IČ: 61781444 dle přílohy. 

 

55. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 

80.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, 

U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, dle přílohy. 

 

56. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby, 

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

rozsahu, s názvem „Sportovní hala Sušice – koordinátor BOZP“. 

 

57. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby, 

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

rozsahu, s názvem „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“.  

 

58. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 596 580,- Kč za období 

červenec-srpen 2019 společnosti Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, Sušice, 

v souladu se zněním Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

a poskytnutí vyrovnávací platby uzavřené dne 27. prosince 2018.  

 

59. Rada města vzala na vědomí návrh na jmenování architekta Karla Houry čestným 

občanem města Sušice a pověřuje PhDr. Jana Lhotáka a tajemníka přípravou podkladů 

pro jmenování. 

 
 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




