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U s n e s e n í  102. – 151. 

 

ze zasedání rady města ze dne 22. února 2021 

 

 

102.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

103.  Rada města 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 

10.707.606,79,- Kč, a to z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti 

za účelem poskytování zdravotních služeb.  

 

104.  Rada města schvaluje dohodu o poskytnutí peněžitého příplatku ve smyslu svého 

rozhodnutí a pověřuje starostu města podpisem dohody. Finanční prostředky budou 

čerpány z organizace 1933-Sušická nemocnice.  

 

105.  Rada města souhlasí s přijetím daru - klavíru značky Petrof od 

 pro ZUŠ Fr. Stupky, Lerchova 255, 342 01 Sušice. 

 

106.  Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 219 tis. Kč od Nadace Karel 

Komárek Family Foundation na zakoupení pianina Petrof P125 M1, pro ZUŠ 

Fr. Stupky, Lerchova 255, 342 01 Sušice. 

 

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

lesy a služby s. r. o. ze dne 2. 2. 2021. 

 

108.  Rada města souhlasí se zapojením města Sušice do iniciativy města Bundoran (Irsko) 

„Global greening“, nasvícením  Kaple Anděla Strážce zelenou barvou v Den 

sv. Patrika, 17.března.  

 

109.  Rada města jmenuje novým členem Komise Douzelage pro zahraniční spolupráci paní 

Bc. Petru Turkovou. 

 

110.  Rada města souhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla

dne 21.1.2021, protože došlo k porušení prevenční povinnosti správce místní 

komunikace. 

 

111.  Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se zvýší org. 88 - Dotace 

na výkon státní správy (příjmová část) o 100,- Kč a o tutéž částku se sníží  org. 98 - 

Konečný zůstatek z minulých let. 

 

112.  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 „Sušice, Pod Antonínem 751 a 752, teplofikace bytových domů “ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 

34201, Sušice IČ 29161151, MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 39002, Tábor  

IČ 04384113, INTOP Smrčka, 5. května 797, 33901, Klatovy IČ 42838312, 
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STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 38473, Stachy IČ 40740056, Regner 

Václav, Studentská 464, 342 01, Sušice IČ 08769460. 

 

113.  Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

na staveništi akce: Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici- trasa A/1 

s Ing. arch. Klára Skalová, Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice. Cena za zpracování 

Plánu BOZP je 8000,-Kč a 1950,- Kč za jeden kontrolní den z hlediska BOZP (není 

plátcem DPH) a rada města pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

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

při realizaci zakázky: Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici - trasa A/1 

s Ing. Janem Práškem, 5. května čp. 670, 342 01 Sušice, IČO: 14935325 za pevnou 

cenu 12.000,- Kč bez DPH, tj. 14520,- Kč s DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

115.  Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 9.2.2021. 

 

116.   Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 31, 3+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

 

117.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 3+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

 

118.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 3+1, ul. Sirkařská 976, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

 3. 4.  5. 

 

119.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Tichá 881, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

120.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Smetanova 747, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

121.  Rada města souhlasí s přidělením 31 bodů z důvodu mimořádné situace paní 

a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1. 

 

122.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 26, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu 

určitou dvou let 

 

123.  Rada města souhlasí s přidělením 43 bodů z důvodu mimořádné situace paní 

a souhlasí s přidělením bytu č. 205, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku  

 

124.  Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 3, ul. Sirkařská 980, 

Sušice mezi paní na straně jedné a paní 
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a panem na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1.3.2021 

do 28.2.2023. 

 

125.  Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 25, ul. Kaštanová 1180, 

Sušice mezi na straně jedné a  na straně 

druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1.3.2021 do 28.2.2023. 

 

126.  Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 32, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.3.2021 

do 28.2.2026. 

 

127.  Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi  bytem č. 14, 

ul. Pravdova 1063, Sušice a  bytem č. 12, ul. Pravdova 1063, 

Sušice. 

 

128.  Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal pan s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

 

129.  Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal  ul. Nádražní 520, Sušice s výší 

měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

 

130.  Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal ul. Na Burince 274, Sušice s výší 

měsíčních splátek 500,- Kč.  

 

131.  Rada města souhlasí s povolením stavebních úprav bytu č. 31, ul. Kaštanová 1160, 

Sušice dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Lejskem 

na náklady nájemců bytu . si 

musí zajistit patřičné stavební povolení na odboru výstavby a územního plánování 

městského úřadu v Sušici a po dokončení stavebních prací jsou žadatelé povinni 

předložit Bytservisu Sušice revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci 

odpadů. Žadatelé jsou povinni uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby.   

 

132.  Rada města schvaluje slevu na nájemném za rok 2021 (+ platbách za služby hrazené 

v r. 2021) ve výši 95 %  pro , Sušice, zastoupenou městem 

Sušice, jako opatrovníkem, za nebytový prostor pronajatý na základě nájemní smlouvy 

ze dne 23.9.2015.  

 

133.  Rada města schvaluje pronájem  nebytových prostor v objektu čp. 60 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 (místnost č. 3 o výměře 34,4 m2 + podíl na společných 

prostorech o výměře14,93 m2) , na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 11.838,- Kč; a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy.  

 

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

č.p. 121/I v Sušici  za období leden, únor 2021 , 

342 01 Sušice. 
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135.  Rada města souhlasí s prominutím  nájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu 

č.p. 60/III, ul. Nuželická, Sušici III za období I Q roku 2021 

 

136.  Rada města souhlasí s prominutím  navýšení nájmu za  nebytový prostor v objektu 

č.p. 746/II, ul. Smetanova za rok 2021 o valorizaci,  která za rok 2020 činí 3,2% 

(2.403,- Kč) Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice. 

 

137.  Rada města schvaluje záměr pachtu části pozemků p.č. 34/2 (trvalý travní porost  1,5569 

ha) o výměře cca 0,4233 ha a 50/1 (trvalý travní porost 1,9789 ha) o výměře cca 1,32 

ha, pozemků p.č. 50/5 (trv. trav. poros  0,0364 ha), 50/8 (trv. trav.  porost  0,05 ha), 

56 (trv. trav. porost 0,169 ha) a 57 (trv. trav. porost 0,0692 ha) vše v katastrálním území  

Vrabcov, a pozemků p.č. 1140/7 (ostatní plocha 0, 0021 ha), 1141/2 (orná půda 0,6696 

ha), 1141/3 (orná půda 0,0292 ha) a 1141/6 (orná půda 0,2110 ha)  vše v k.ú. Sušice nad 

Otavou; a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 

138.  Rada města schvaluje uzavření smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavby: ,,Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní 

v Sušici II“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České 

Budějovice, IČ: 26070766, za cenu 60.000,- Kč bez DPH, tj. 72.600,- Kč s 21% DPH;   

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

139.  Rada města rozhodla o zadání zakázky „Výměna náplní filtrů na ÚV Sušice“ společnosti 

CULLIGAN.CZ s.r.o., K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany, IČ 25151827, za cenu 

1 480 222,00 Kč bez DPH.  

 

140.  Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Výměna náplní filtrů na ÚV Sušice“ 

se společnosti CULLIGAN.CZ s.r.o., K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany, 

IČ 25151827, ve výši 1 480 222,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

141.  Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na akci 

„Výměna výtahu Kaštanová 1158“ – firmě Schindler CZ, a.s., Walterovo nám. 329/3, 

158 00 Praha 5, IČ 27127010, za cenu 930 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 069 500,00 Kč 

včetně DPH. 

 

142.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1, kterým se org. 

1713 – Lokalita Pod Kalichem – infrastruktura zvýší o částku 350 tis. Kč a o tutéž 

částku se sníží org. 73 – Rezerva na investice a provoz. 

 

143.  Rada města schvaluje smlouvu č. 21_SOBSO1_4121754079 o uzavření budoucích 

smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě NN s ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro rozvojovou lokalitu Pod Kalichem dle 

přílohy, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

144.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6, kterým se org. 

2034 – Vodovod pro HZS Nádražní zvýší o částku 500 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 

98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z účtu 

231 41 - Fond voda na výdajový účet města.  
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145.  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 7, kterým se org. 

2108 – DPS čp. 56 kuchyně – podlaha, elektroinstalace zvýší o částku 350 tis. Kč 

a o tutéž částku se sníží org. 1923 – Daliborka – stavební úpravy. 

 

146.  Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „ Dům s pečovatelskou službou Sušice, 

Bašta 145 – stavební úpravy bytu č. 7“ se společností Sušická stavební, s.r.o., Tichá 

873, 342 01 Sušice, IČ 00872938, ve výši 189 364,00 Kč bez DPH, tj. 217 768,60 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

147.  Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: 

„DPS Pod Svatoborem čp. 56 – oprava podlahy kuchyně“ podle směrnice č. 01/2017 

města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje 

firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:  STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – 

nádraží 74, 341 01 Pačejov, Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 

Sušice,  D - beton s.r.o., Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň, WH STAWO Přeštice 

s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice. 

 

148.  Rada města schvaluje Plán rozvoje sportu města Sušice, vypracovaný kolektivem 

organizace Sportoviště města Sušice, p.o. v únoru 2021, dle přílohy.  

 

149.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu města Sušice, 

vypracovaný kolektivem organizace Sportoviště města Sušice, p.o. v únoru 2021, 

dle přílohy.  

 

150.  Rada města souhlasí s úhradou projektových prací za vyhotovení projektové 

dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výměna rozvodů ÚT, kotelna K2“, 

ve výši 175.000,- Kč, Ing. Jiřímu Kojzarovi, a to z organizace č. 83 – „Projekty“, 

a po zřízení rozpočtové organizace č. 1804 – „Kotelna K2 teplovod PD“ v rozpočtu 

města na rok 2021 z této organizace prostředky vrátit zpět na organizaci č. 83 – 

„Projekty“. 

 

151.  Rada města souhlasí s členským příspěvkem Destinaci Sušicko, z. s. pro rok 2021 

ve výši 540.000 Kč a proplacením 1. části příspěvku ve výši 270.000 Kč. Částka bude 

hrazena z org. 2101.   

 

 
 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




