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U s n e s e n í  60. – 80.  

 

ze zasedání rady města ze dne 8. února 2021 

 

 

60. Rada města schvaluje program jednání. 

 

61. Rada města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 140.000,- 

Kč, Odlehčovací služba (identifikátor: 5068876) 20.000,- Kč a Sociální poradna Racek 

(identifikátor: 5968813) 40.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

62. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Stavební úpravy bytů čp. 382/II“ – 

společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov - nádraží 74, 341 01 Horažďovice IČO 25219090 

s cenovou nabídkou 1.394.768,00 Kč bez DPH (1.603.983,- Kč s 15% DPH). Rada města 

schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

63. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se navýší organizace Výdaje 1707 

o 400 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace Výdaje 73 - Rezerva – investice 

a provoz. 

 

64. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplovodní rozvody v lokalitě 

Červená v Sušici - trasa A/1“ – společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 

384 73 Stachy, IČO 40740056 s cenovou nabídkou 2.037.186,62 Kč bez DPH 

(2.464.995,81 Kč s 15% DPH). Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

65. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka 

při realizaci zakázky: „Sušice – stavební úpravy bytového domu čp. 382/II“ s Ing. Jiřím 

Lejskem, Hájkova 369/II, 342 01 Sušice, IČO: 14729482 za pevnou cenu 30.250,- Kč 

bez DPH (není plátce DPH) a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

66. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č.  2256/1 (náměstí),  2257/3 

(ul. Nuželická),  318/11 (ul. Žižkova), 2254/14 (nábř.. Karla Houry) vše v katastrálním 

území Sušice, pro předzahrádky; a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

67. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1048, 1049/1 a 1026/3 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou, o celkové výměře cca 9 700 m2, p. Vlastimilu Lagronovi, 

Klatovy, IČO : 10392092, pro pořádání Sušické pouti 2021, a to na dobu určitou, 

za nájemné ve výši 45 000,- Kč + DPH za celou dobu pronájmu;  a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.  

 

68. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice – zateplení 

panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“  ve zjednodušeném podlimitním 

řízení.  

 

69. Rada města  schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro provádění úkonů v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku  „Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1160 

a 1161, ul. Kaštanová“: Bc. Petr Mottl, Ing. Soňa Švelchová Ing. Jaroslava Zdeňková, 
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Ing. Kateřina Ronová, Zbyněk Pokorný, člen kontrolního výboru a člen finančního 

výboru; náhradníci: František Jelínek, Ing. Jan Vošalík.  

 

70. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: ,,Autobusové zastávky 

u Úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ firmu  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 ve výši 1,649.573,64 Kč bez DPH, 

tj. 1,995.984,10 Kč včetně 21% DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo. 

 

71. 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 „Akustická opatření v prostoru Tradičního Kloubu – Sokolovna“ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: AVETON, s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 

9, 190 00, IČ: 02436647, Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Sukova 2604/26, Plzeň 3 – Jižní 

Předměstí, 301 00, IČ: 29122651, ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo 

Hradiště, 295 01, IČ: 27160521. 

 

72. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3, 

kterým se nová rozpočtová organizace č. 1804 – „Kotelna K2 teplovod PD“ zvýší o 300 

tis. Kč a o tutéž částku se sníží rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva - investice a 

provoz“. 

 

73. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4, 

kterým se rozpočtová organizace č. 1913 – „Kotelna Vodní - demolice“ zvýší o 1,250 mil. 

Kč a o tutéž částku se sníží rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva - investice a provoz“. 

 

74. Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 14, 0+1, ul. Pod Kalichem 66, 

Sušice na dobu určitou jednoho roku bez automatického prodloužení 

 

75. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11641861 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

76. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 4,5 

mil Kč pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. a schválit veřejnoprávní smlouvu 

na poskytnutí této dotace. 

 

77. Rada města rozhodla o odkupu kanalizačního řadu vybudovaného na ppč. 2290/12 

od investora za celkovou kupní cenu 

25.000,- Kč, schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

78. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu realizovaných 

investic: kanalizačního a vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikace včetně 

pozemkové parcely číslo 699/13 v k.ú. Sušice nad Otavou v souladu s uzavřenou 

plánovací smlouvou č. A-003289-00 za celkovou kupní cenu 804.509,- Kč včetně DPH. 

 

79. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pořízení lankového systému 

do informačního centra v Sušici“ v rámci dotačního programu „Podpora činnosti 

informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“. 
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80. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Projektová dokumentace – 

singletraily Sušice – 2. etapa“ v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje 

cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021“ a spoluúčastí 

na projektu ve výši min. 20 % z celkových nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




