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U s n e s e n í  269. – 306. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 10. května 2021 

 

 

269. Rada města schvaluje program jednání. 

270. Rada města souhlasí s přijetím daru pro ZUŠ Fr. Stupky, Lerchova 255, 342 01 Sušice. 

Jedná se o dvě dětské bicí soupravy od p. Bohumila Dacha v hodnotě cca 5 tis. Kč.  

271. Rada města souhlasí s upraveným programem akcí na ostrově Santos pořádaných 

nájemci panem Janem Adamcem, IČ:72259922 a Jakubem Adamcem, IČ:86864963 dle 

přílohy za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání 

veřejného prostoru ostrova Santos. 

272. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 

 na částečnou úhradu pohonných hmot konvoje historických válečných vozidel 

na oslavách osvobození v Sušici ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

273. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost loutkářského odboru Tělocvičné 

jednotě Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

274. Rada města souhlasí s výběrem dobrovolných příspěvků na údržbu keltských 

cyklotrailů Bike X Zone.   

275. Rada města nesouhlasí s nákupem publikací „Historie 90. pěší divize Tough Ombres" 

vydávané Robertem Fryčkem, IČ: 61133582. 

276. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „Den pro rodinu“ pořádané 

Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy na ostrově Santos z 16. 5. 2021 na 19. 6. 2021 

za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného 

prostoru ostrova Santos. 

277. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 

dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021“ ve výši 300.000 Kč na projekt „Projektová 

dokumentace – singletraily Sušice – 2. etapa“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

278. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území 

Plzeňského kraje pro rok 2021“ ve výši 30.000 Kč na projekt „Pořízení lankového 

systému do informačního centra v Sušici“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace. 

279. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností 

Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba významného krajinného 

prvku Kalich 2021“ ve výši 139 994 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

280. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, Na Valše – oprava  povrchu 

komunikace“ s firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ 453 
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57 307 s cenou  958 765,70 Kč bez DPH, tj. 1 160 106,50 Kč včetně  21% DPH  a 

pověřuje starostu města jejím podpisem.  

281. Rada města souhlasí s přidělením 30 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 211, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku é. 

282. Rada města souhlasí s přidělením 20 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 308, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, 

Sušice na dobu určitou jednoho roku 

283. Rada města souhlasí s přidělením 20 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 408, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku 

284. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č.  2257/3 v katastrálním území Sušice 

nad Otavou o výměře 24 m2 firmě Švelch, s.r.o., Sušice, IČ: 29097592, ke zřízení 

restaurační předzahrádky před objektem č.p. 25/III (Pivovar Švelch), za nájemné ve 

výši 0,10 Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou do 31.8.2021, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

285. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení pozemku p.č. 

1554/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře 52 m2  (ostatní plocha - 

ostatní komunikace),  od vlastníků   za 

kupní cenu 10.000,- Kč, s tím, že náklady spojené s odkupem uhradí strana kupující; a 

doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

286. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu  

pozemku p.č. 2322/21  (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 306 m2 

v katastrálním území  Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových do majetku města Sušice; a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem smlouvy.  

287. Rada města souhlasí s prominutím  nájmu ve výši 50%  za nebytový prostor č. 2  

v objektu č.p. 10/I v Sušici  za období 1.Q roku 2021 firmě SUTEX CZ, s.r.o., Poštovní 

10/I,  342 01 Sušice. IČ: 26344785.    

288. Rada města souhlasí s prominutím ročního nájmu za nebytový prostor (místnost č. 4) 

FOKUSu Písek,z.ú., Kollárova 485/13, 397 01 Písek ve výši 13.652,- Kč. 

289. 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, IČ: 24729035, jako budoucím 

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

zařízení distribuční soustavy -  zemní  kabel NN v pozemcích  města p.č. 2320/2, 

2320/4, 1340/3, 2322/18, 1411/3 a 1411/1  v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za 

celkovou náhradu 5.963,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

290. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

1009C21/03, kterou budoucí povinný (ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3  IČ: 01312774) zřizuje ve prospěch budoucího oprávněného 

(Město Sušice) věcné břemeno  spočívající v právu zřízení a provozování kanalizační 

stoky DN 250 v délce 16,8 m a kanalizační stoky DN 500 v délce 110,5 m na budoucím 

služebném pozemku p.č. 1639/5 a 2331/9 v katastrálním území Sušice nad Otavou,  za 

jednorázovou úplatu (stanovenou dohodou) ve výši 7.880,- Kč, která bude v případě 

překročení předpokládaného maximálního rozsahu (308 m2) navýšena o částku ve výši 
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20,- Kč za každý započatý m2 přesahující sjednaný maximální rozsah;  a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.   

291. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu  

pozemků p.č 147/11 o výměře 2247 m2  v k.ú. Divišov u Sušice, 436/2 o výměře 2569 

m2  v k.ú. Humpolec u Sušice a  241/4 o výměře 1153 m2 v k.ú. Rok  vše ostatní 

plocha- ostatní komunikace,  z majetku ČR - Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, 

Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, do majetku města Sušice; a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

292. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu pozemků p.č. 147/4 

o výměře 2570 m2  v k.ú. Divišov u Sušice, 438/1 o výměře 6001 m2    v k.ú. Humpolec 

u Sušice, 241/2 o výměře 3499 m2  a 241/3 o výměře 414 m2    v k.ú. Rok, 1098/1 o 

výměře 367 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, 

z majetku ČR - Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 

00016918, do majetku Města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 781 210,- Kč; a 

doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

293. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou GasNet, 

s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím 

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

plynárenského zařízení v pozemku  města p.č. 1935/15 v katastrálním území  Sušice 

nad Otavou, za celkovou náhradu 500,- Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

294. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567, týkající se přeložky plynárenského zařízení STL plynovodní 

přípojky DN 50/Ocel (ID PZ 701426) v Sušici II, ul. Nová;  a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

295. 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, IČ: 24729035, 

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

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelu NN, vedení VN a příhradové 

trafostanice v pozemku města p.č.  1043/1   v katastrálním území  Sušice nad Otavou, v 

rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3711-0291/2021,  za celkovou náhradu 

1.900- Kč  + DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

296. Rada města  schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad 

Otavou o výměře cca 3,8 m2  (ostatní plocha - manipulační plocha) ve vlastnictví města 

Sušice za část pozemku p.č. st. 181/2 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 4,6 m2 

(zastavěná plocha a nádvoří)  ve vlastnictví 

a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

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

Sušice nad Otavou o výměře 21 m2 p. Martině Patlejchové, Sušice, IČ: 76034500, ke 

zřízení restaurační předzahrádky před objektem č.p. 27/I (Blue bar), za nájemné ve výši  

0,10 Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou do 30.9.2021, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

298. Rada města schvaluje výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Stavební úpravy 

bytového domu Sušice, Volšovská 856, 857“ - zateplení štít firmu  eSVe Stav s.r.o., 

Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště,  IČ: 26404826, ve výši 1,110.694,- Kč bez 
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DPH, tj. 1,277.298,-  Kč včetně 15% DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

299. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi mMěstem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou GasNet, 

s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím 

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

zařízení distribuční soustavy -  zemní  kabel NN v pozemku města 2347/4 v 

katastrálním území Sušice nad Otavou, ve výši 50,- Kč za každý započatý metr 

budoucího povinného pozemku + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

300. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003458-00 se společností 

Elektric-Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice na akci „ÚV Sušice – celková 

obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“, kterým se mění rozsah části díla 

SO02 – Měření průtoků vody ze studní S5, S6, S7, a cena díla se snižuje o 199 910,00 

Kč bez DPH. Cena díla nově činí 11 018 561,00 Kč bez DPH. Rada města pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

301. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na výkon inženýrských činností při provádění 

stavby „Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., 

Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 38 000,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

302. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. A-002923-00 

(17_SOBS01_4121305508), ze dne 27.7.2021, smlouvě o smlouvě budoucí o připojení 

s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02, IČ: 24729035, 

kterým se prodlužuje termín splnění podmínek (připojení odběru) do 1.7.2022 a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 3 dle přílohy.  

303. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003558-00, ze dne 

22.3.2021 na akci „Sokolovna Sušice – akustická opatření v prostoru Tradičního 

kloubu“ s firmou Aveton, s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 9, 190 00, IČ: 02436647, 

kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 30.6.2021 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku.  

304. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003508-00, ze dne 

15.10.2020, na akci s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy 

dotčených inženýrských sítí“, se společností SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 

873, Sušice II, 342 01, IČ: 00872938, kterým se cena díla navyšuje o 302.427,42 Kč 

bez DPH (365.937,18 Kč vč. 21% DPH) na celkem 2.217.469,65 Kč bez DPH 

(2.683.138,28 Kč vč. DPH ve výši 21%) a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku č. 2 dle přílohy. 

305. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Sokolovna Sušice – dodávka a 

montáž osvětlení včetně jeho řízení do prostor Tradičního kloubu“ s firmou Josef Vacík 

– ELEKTROMONT, Michalov 229, Stachy, 384 73, IČ: 68551525, za cenu 433.543,-- 

Kč bez DPH, tj. 524.587,-- Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy dle přílohy.  

306. Rada města bere na vědomí výroční zprávu organizace Sportoviště města Sušice, p. o. 

za rok 2020 

307. Rada města konstatuje, že na základě zjištění uvedených v "Konečné zprávě o 

výsledcích forenzního auditu Sušické Nemocnice s.r.o., za období od 1. 9. 2019 do 30. 

9. 2020" společností DaKan s.r.o., který byl vypracován na základě požadavku 
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jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., mohlo být město Sušice jednáním 

bývalých jednatelů společnosti poškozeno. Stanovisko města, které si vyžádalo Krajské 

ředitelství policie Plzeňského kraje, bude formulováno v tomto znění s tím, že 

specifikace možné škody je součástí auditu (vyčíslená škoda). 

 
 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




