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U s n e s e n í  152. – 171. 

 

ze zasedání rady města ze dne 8. března 2021 

 

 

152.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

153. Rada města schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního 

příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou 

vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 386 120,- Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, 

par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu města. 

 

154. Rada města schvaluje „ Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací“ s firmou United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 

00 Plzeň, na poskytnutí připojení k wifi síti v Informačním centru, nám. Svobody 10, 

342 01 Sušice (až 1000/1000 Mb/s za 350 Kč/měsíc) a pověřuje starostu města 

podpisem. 

 

155. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost těchto organizací: Senioři ČR, z. s., 

zákl. org. Sušice, IČ: 07146540 ve výši 16 000,- Kč; Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smluv o poskytnutí dotace. Částky budou hrazeny z org. 191. 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace KČT, oblast Plzeňského kraje, IČ: 45331995 

na obnovu a údržbu turistických značených cest ve výši 4 500,- Kč a pověřuje starostu 

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

 

156. Rada města bere na vědomí protokol o otevírání obálek a schvaluje uzavření kupní 

smlouvy na „Nákup nového elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDHO 

Sušice“ se společností Nordstahl Servis, s.r.o., se sídlem V Lázních 395, 354 01 Jílové 

u Prahy s cenou zařízení 572 810,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy. 

 

157. Rada města odložila projednání návrhu územní studie „Sušice Z12-BI-SU“ na příští 

jednání rady města.  

 

158. Rada města souhlasí, na základě žádosti TJ Sušice, z.s. (viz příloha těchto podkladů), 

s proplacením nákladů za měsíce září a říjen 2020 na pronájem ledové plochy 

na zimním stadionu v Sušici z dotace na rok 2021, a to za podmínky schválení 

„Smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na rok 

2021 na zimním stadionu v Sušici“ zastupitelstvem města Sušice. 

 

159. 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 „Sokolovna Sušice - akustická opatření v prostoru Tradičního kloubu“ 

dle přílohy firmě AVETON, s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 9, 190 00, IČ: 02436647, za 

cenu 573.477,- Kč bez DPH, tj. 693.907,- Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.  

 

160. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Výměna výtahu Kaštanová čp. 1158“ 

se společností Schindler CZ, a.s., Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha 5, IČO 
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27127010 ve výši 930 000,- Kč bez DPH, tj. 1 069 500,- včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

161. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sušice – prodloužení 

vodovodu v Nádražní ul.“ v rámci dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 

2021, vyhlášeného Plzeňským krajem. 

 

162. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na 

akci: „Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ podle směrnice č. 01/2017 města 

Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 

Koldinova 672, 339 01 Klatovy, 2. VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 

339 01 Klatovy, 3. AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko. 

 

163. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice, 

jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako 

oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelu NN, v pozemcích  p.č. 941/125, 955/25, 

941/8 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3619-

415/2019, za celkovou náhradu 1.000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

164. 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 kabelového vedení VN a trubky HDPE pro optický kabel v pozemcích  města 

p.č. 1007/4, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11, 1005/2, 977/2, 977/4, 978/3, 978/5, 

978/6, 978/7, 1011/11, 1011/12 v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za celkovou 

náhradu 16.800,- Kč + DPH.   

 

165. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 377/1 v k.ú. 

Sušice nad Otavou (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca 220 m2 a jeho zveřejnění na 

úřední desce města.  

 

166. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p.č. 149/4 v k.ú. 

Sušice nad Otavou (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře cca 249 m2 

a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

167. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1048 v k.ú. Sušice nad 

Otavou o výměře cca 5.000 m2 a to na dobu určitou od 2.7.2021 do 13.7.2021 pro 

pořádání lukostřeleckého soustředění pro mládež podal 1. lukostřelecký klub Plzeň 

1935, Toužimská 22, 323 00 Plzeň, IČ: 45333335; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

168. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 14/1 o výměřě 496 m2 (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Dolní Staňkov. 
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169. Rada města odložila pronájem/prodej objektu č.p. 41 ve Volšovech - bývalá Zvláštní 

škola Volšovy  do doby upřesnění podmínek smlouvy a doporučuje pozvat na jednání 

rady města p. Šmrhu. 

 

170. Rada města doporučuje na dodávku uzavřít smlouvu o dílo s firmou SOVT – Radio 

s. r. o. České Budějovice, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 164 977, 60 Kč 

včetně DPH. 

 

171. Rada města souhlasí s převodem domény susicko.cz na Destinaci Sušicko, z.s. 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 


