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U s n e s e n í  204. – 253.  

 

ze zasedání rady města ze dne 12. dubna 2021 

 

 

204.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

205. Rada města Sušice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku 

pro SDH Albrechtice ve výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu města Sušice k podpisu 

smlouvy.  

 

206. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

kostela sv. Václava v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.  

Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a kamenických prvků 

v celkové sumě                                                                      612 353 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR           200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města             90 000 Kč 

podíl vlastníka                                                                  322 353 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

207. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky 

městského domu č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 

2021. Rada města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády 

v celkové sumě   563 083 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města  70 000 Kč 

podíl vlastníka  293 083 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (70 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

208. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČ: 25228633 

na XXIX. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ve výši 5 000,- Kč a pověřuje 

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

 

209. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Šance pro kočku z. s., IČ: 04831888 

ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191. 

 

210. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace 

na sportovní činnost. 
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211. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku do veřejné sbírky na opravu fasády 

kostela sv. Václava v Bukovníku ve výši 5 000,- Kč a s uzavřením darovací smlouvy 

s obcí Bukovník, IČ: 47730871 a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

Částka bude hrazena z org. 180.  

 

212. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem mobilního pódia s Jakubem 

Adamcem, IČ: 86864963 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem nájemní 

smlouvy. 

 

213. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební 

práce na akci: „Sušice, Na Valše – oprava povrchu komunikace“ a firmy vyzvané 

k předložení cenové nabídky: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, 

IČ 453 57 307, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České 

Budějovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 

326 00 Plzeň, IČ  648 30 551. 

 

214. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 9, kterým 

se org. 2039 – MK Na Valše, povrchy povýší o 600 tis. Kč a org. 73 – rezerva 

na investice a provoz se sníží o tutéž částku. 

 

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

č.p. 121/I v Sušici za období březen, duben 2021  

 

216. Rada města souhlasí s prominutím nájmu ve výši 50% za nebytový prostor chata 

a rozhledna Svatobor za období 1. Q roku 2021 p. Tomáši Hánovi, hostinská činnost, 

Čs, armády 1042/II, 342 01 Sušice, IČ: 64860779. 

 

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

č.p. 10/I v Sušici za období 1. Q roku 2021 

. 

 

218. Rada města odložila na další jednání rady žádost FOKUSu Písek, z.ú., Kollárova 

485/13, 397 01 Písek ve věci prominutí nájmu. 

 

219. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-002371-00 o nájmu části pozemku 

p.č. 377/1 v k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha-zeleň) o výměře cca 550 m2 

s a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

220. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 149/4 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 105 m2 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 945,- 

Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

221. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 149/4 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 50 m2 

, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 

450,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   
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222. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 149/4 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace)  v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 35 m2 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 315,- 

Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

223. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 149/4 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace)  v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 59 m2 

 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 

531,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

224. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 65/1 (ostatní plocha - neplodná 

půda) v k.ú. Červené Dvorce o výměře cca 140 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města. 

 

225. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1802/1(trvalý travní porost) 

o výměře 40 m2 a 1802/7 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 28 m2 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou  a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 

226. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č.  2256/1 v katastrálním území  

Sušice nad Otavou o výměře 25 m2 p. Janu Živčákovi (Kavárna Galerie), Praha 6, 

IČ: 73387959, ke zřízení restaurační předzahrádky (před Kavárnou Galerie), 

za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou do 30.9.2021, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 
 

227. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2256/1 v katastrálním území  Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 p. Luboši Pitrovi, Sušice, IČ: 65578953, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Cafe Koruna), za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/den + 

DPH, na dobu určitou do 31.10.2021, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 

228. 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, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 2.605,- 

Kč/m2, tedy za celkové roční nájemné 122.435,- Kč; a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

229. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,Stavební úpravy bytového 

domu Sušice, Volšovská 856, 857“- zateplení štítů, a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. eSVe Stav s.r.o., Nové Sedliště 81, 

348 01 Staré Sedliště,  IČ: 26404826, 2. Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 

1266/II, 342 01 Sušice, IČ: 27982190, 3. STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT, 

Komenského 373, 386 01 Strakonice,  IČ: 45023522. 

 

230. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy k výkonu 

funkce TDS - „Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“, 

s Ing. Janem Práškem, projektová a inženýrská činnost, se sídlem ul. 5. května 670, 

342 01 Sušice, IČO 149 35 325 ve výši 112 000,- Kč bez DPH. 
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231. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy na zajištění 

výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce – „Sušice, zateplení panelových domů 

č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“ s Ing. arch. Klárou Skalovou, se sídlem Sokolovská 

1336, 386 01 Strakonice, (není plátcem DPH), přičemž fakturovány budou jen skutečně 

provedené kontrolní dny z hlediska bezpečnosti práce (dále jen KD BOZP), 1 KD 

BOZP za 1950,-Kč/jeden KD BOZP a plán BOZP za 7000,- Kč.  

 

232. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na instalaci 

rozvodu slaboproudu v domech č.p. 1163 a 1168 v Sušici II, ul. Kaštanová s Petrem 

Kalným, se sídlem Nuželická 51/III, 342 01 Sušice, IČ: 43319670, za cenu 292 173,- 

Kč bez DPH, tj. 335 998,95,- Kč včetně 15% DPH. 

 

233. Rada města schvaluje nájemní smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, na umístění transformátoru pro úpravnu vody Luh na trafostanici 

KT_1577 na pozemku p.č. 1043/1, k.ú. Sušice nad Otavou dle přílohy a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

234. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Lesopark 

Pod Kalichem v Sušici – stavební část“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle přílohy. 

 

235. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Lesopark 

Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle přílohy. 

 

236. Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na akce „Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“ a „Lesopark Pod Kalichem 

v Sušici – vegetační úpravy“ ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Kateřina Ronová, Ing. Jan 

Vošalík, určený zástupce kontrolního výboru, určený zástupce finančního výboru, 

náhradníci: František Jelínek, Ing. Soňa Švelchová. 

 

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

„Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ – společnosti VAK SERVIS s.r.o., 

Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, ve výši 1 279 935,00 Kč bez DPH, tj. 

1 548 721,00 Kč včetně DPH.  Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy, za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 6 

zastupitelstvem města. 

 

238. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 1561/B1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 se Státním 

fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, IČ: 70856508, 

na financování akce „Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ – 

ISPROFOND 5327510077 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

239. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o navýšení realizační hodnoty 

díla na hodnotu 722.778,- Kč bez DPH v rámci uzavřené plánovací smlouvy s 

 na realizaci veřejné infrastruktury v ulici Na Valše. 

 

240. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít plánovací smlouvu 

s na vybudování páteřního 



 5 

řadu splaškové kanalizace, páteřního řadu dešťové kanalizace, páteřního vodovodního 

řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 1422/1, 1474/1, 1474/26, 

2261/1, 2688/33 v k.ú. Sušice nad Otavou s kupní cenou ve výši 10% z maximální výše 

investice 4.439.257,- Kč včetně DPH 21%. 

 

241. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít plánovací smlouvu s Ing. Janem 

Marešem JMS, Hluboká 373, 34201, Sušice, IČO: 12485128 na vybudování páteřního 

řadu splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 1340/3, 1340/2, 1342/2, 2320/1, 1362 

v k.ú. Sušice nad Otavou s kupní cenou vycházející z realizační ceny díla ponížené 

o příspěvek žadatele ve výši 650.000,- Kč. Rada města doporučuje stanovit limit 

realizační hodnoty ve výši 1.758.053,- Kč bez DPH. 

 

242. Rada města schvaluje naplnění fondů ( za rok 2020) z konečného zůstatku minulých let 

nezapojeného do rozpočtu 2021 takto:  

 

231 41 FOND VODA 26 908 tis. Kč 

231 42 FOND TEPLO 4 846 tis. Kč 

231 44 FOND GRANTY 57 tis. Kč 

231 45 FOND REZERV A ROZVOJE 11 087 tis. Kč 

  Celkem 42 898 tis.Kč 

 

243. Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Sociální služby města Sušice, 

příspěvková organizace za rok 2020. 

 

244. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum 

za rok 2020. 

 

245. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice 

za rok 2020. 

 

246. Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2020 těmto příspěvkovým organizacím:  

MŠ Tylova, MŠ Smetanova, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ Fr. Stupky, ZŠ Lerchova,  

ŠJ Nuželická.   

 

247. Rada města schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím převod zlepšeného 

výsledku hospodaření do jejich rezervního fondu a fondu odměn. 

 

248. Rada města schvaluje použití rezervního fondu jednotlivých příspěvkových organizací 

dle návrhu. 

 

249. Rada města schvaluje převod a použití části rezervního fondu do investičního fondu 

jednotlivých příspěvkových organizací dle návrhu. 

 

250. Rada města nařizuje jednotlivým příspěvkovým organizacím odvod do rozpočtu 

zřizovatele dle návrhu. 
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org. 

  

Výsledek 

hospodaření 

2020 celkem 

/Kč/ 

Fond 

odměn 

Převod do 

rezervního 

fondu 

organizace 

celkem 

Z toho pro 

potřeby 

organizace  

ponecháno v 

rezervním 

fondu 

Převod do 

invest. fondu 

organizace 

celkem 

Z toho pro 

potřeby 

organizace  

ponecháno v 

investičním 

fondu 

Nařízený 

odvod z 

invest. 

fondu  do 

rozpočtu 

města 

208 MŠ Tylova 186 062,04 0,00 186 062,04 83 031,04 103 031,00 0,00 103 031,00 

209 MŠ Smetanova 158 078,34 9 906,00 148 172,34 42 000,34 106 172,00 0,00 106 172,00 

213 
ZŠ 

T.G.Masaryka 113 441,88 0,00 113 441,88 65 430,88 48 011,00 0,00 48 011,00 

215 ZUŠ Fr. Stupky 128 693,94 4 764,00 123 929,94 27 000,94 96 929,00 0,00 96 929,00 

216 ZŠ Lerchova 169 479,04 12 000,00 157 479,04 70 000,04 87 479,00 0,00 87 479,00 

220 ŠJ Nuželická 219 739,05 11 680,00 208 059,05 66 186,73 141 872,32 66 186,32 75 686,00 

250 
Sociální služby 

města Sušice 727 664,14 0,00 727 664,14 0,00 727 664,14 727 664,14 0,00 

252 
Sušické kulturní 

centrum 311 443,68 0,00 311 443,68 311 443,68 0,00 0,00 0,00 

283 
Sportoviště 

města Sušice 755,62 0,00 755,62 755,62 0,00 0,00 0,00 

  CELKEM   38 350,00   665 849,27   793 850,46 517 308,00 

 

 

251. Rada města Sušice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení kamerového bodu 

„Čerpací stanice u koupaliště s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 

za cenu 185 870,-  Kč s DPH. Zakázka bude provedena v souladu s předloženou 

nabídkou firmy Investtel s.r.o. Klatovy. Rada města Sušice pověřuje starostu města 

Sušice podpisem smlouvy o dílo. 

 

252. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout Obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2021 o nočním klidu. 

 

253. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Bc. Vratislava Němce novým 

členem Finančního výboru jako kandidáta navrženého za hnutí ANO 2011. 

 

 

 
 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




