
 1

U s n e s e n í  316. – 362.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. května 2021 

 

 

316. Rada města schvaluje program jednání. 

317. Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 1 pololetí 2021 ředitelům 

těchto příspěvkových organizací: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská 

škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní škola T. 

G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, Základní umělecká škola Františka Stupky, 

Lerchova 255 a Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, dle přílohy. 

318. Rada města schvaluje čerpání částky 8 tis. Kč z fondu investic org. 215 – ZUŠ Fr. 

Stupky, Lerchova 255, Sušice, na dopravu pianina PETROF.  

319. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „Jeden svět v Sušici“ pořádané 

Člověkem v tísni, o. p. s. na ostrově Santos z 25. – 28. 5. 2021 na 1. – 3. 6. 2021 za 

dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného 

prostoru ostrova Santos. 

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

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 27. 4. 2021. 

321. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. bere 

na vědomí zprávu jednatele společnosti o smírném řešení sporu. 

322. Rada města rozhodla o odkupu kanalizačního a vodovodního řadu vybudovaných 

na pozemcích parc. č. 2364/1, 2254/8, 1911/8, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 

pro katastrální území Sušice nad Otavou, obec Sušice, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy  od investora 

Na Valše 149, 34201 Sušice, za celkovou kupní cenu 722.778,40 Kč, 

schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

323. Rada města bere na vědomí informaci o jednání dozorčí rady společnosti Pošumavská 

odpadová s.r.o. 

324. Rada města bere na vědomí informaci o konání valné hromady společnosti Pošumavská 

odpadová s.r.o. 

325. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11.5.2021. 

326. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 3+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  3. 

, 4. 

327. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Nová 924, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  3. 

328. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 2+1, ul. Pravdova 1067, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

329. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Studentská 796, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku
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330. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Pravdova 1068, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

331. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

332. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 1+1, ul. Nádražní 520, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

333. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Nádražní 520, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

334. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 0+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

335. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 48, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

336. Rada města nesouhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Volšovská 856, Sušice 

337. Rada města nesouhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Pravdova 1060, Sušice 

338. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 21, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi  na straně jedné a  na 

straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.6.2021 do 31.5.2026. 

339. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi m na straně jedné a  a 

paní  na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.6.2021 

do 31.5.2026. 

340. Rada města nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 26, ul. Kaštanová 

1180, Sušice mezi  na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1.6.2021 do 31.5.2023. 

341. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, 2+1, 

ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s 

342. Rada města souhlasí s  prodloužením nájemní smlouvy na pronájem  bytu zvláštního 

určení č. 14, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s  o jeden rok, tj. 

od 1.6.2021 do 31.5.2022. 

343. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, 

ul. Kaštanová, čp. 1259, Sušice s  od 1.6.2021.  

344. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 1, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.6.2021 do 31.5.2022. 

345. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 5, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.6.2021 do 31.5.2022. 

346. Rada města souhlasí s převodem členských práv a povinností v družstvu Kaštanová 

z  na pana  k 1.6.2021. 

347. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“, společnosti STROMMY 
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COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO 01919652 ve výši 

12 505 645,42 Kč bez DPH, tj. 15 131 830,96 včetně DPH. 

348. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Lesopark Pod Kalichem 

v Sušici – stavební část“ s vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty zákazu uzavřít 

smlouvu podle § 246 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

349. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“, společnosti STROMMY 

COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO 01919652 ve výši 

2 315 681,00 Kč bez DPH, tj. 2 801 974,00 Kč včetně DPH. 

350. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Lesopark Pod Kalichem 

v Sušici – vegetační úpravy“ s vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty zákazu uzavřít 

smlouvu podle § 246 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

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

stavby „Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., 

Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 161 000,- Kč bez DPH, tj. 194 

810,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

352. Rada města rozhodla o výběru zpracovatele projektové dokumentace pro stavební 

povolení, včetně inženýrské činnosti pro investiční akci „Nádražní č.p. 260, Sušice“. Ke 

spolupráci byla vybraná společnost EGF, spol. s.r.o., se sídlem Na tržišti 862, 342 01 

Sušice, IČO: 00871192 za cenu 320 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy, dle přílohy, s podmínkou schválení rozpočtového opatření 

zastupitelstva města. 

353. Rada města Sušice bere na vědomí předloženou rozpracovanost na územní studii 

Územní studie – Sušice Chmelenská“ “, zpracovanou společností Inženýrské práce a 

stavební práce s.r.o., se sídlem U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6, IČ. 25078941. 

354. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím  podnájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období 2.Q roku 2021 firmě PATLEJCH GASTRO s.r.o., Na Malém klínu 1787/24, 

182 00 Praha 8. 

355. Rada města doporučuje řediteli Sušického kulturního centra-SIRKUS, p.o. souhlasit 

s prominutím  podnájmu ve výši 50%  za nebytový prostor v objektu č.p. 120/II v Sušici 

za období 2.Q roku 2021 

356. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1048 a 1049/1 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou, o celkové výměře cca 3 000 m2, p. Vlastimilu Lagronovi, Klatovy, 

IČO: 10392092, pro umístění a provozování prvků LTZ,  a to na dobu určitou od 

12.6.2021 do 29.6.2021, za nájemné ve výši 10 000,- Kč + DPH za celou dobu 

pronájmu; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

357. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A-003541-00 ze dne 

15.2.2021 na akci „Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ – 

ISPROFOND 5327510077,  s firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř. 

495/58, České Budějovice, 370 04, IČ: 48035599, kterým se snižuje smluvní cena díla 

o 3.498,40 Kč vč. DPH 21%, na celkem 1.992.485,70 Kč vč. DPH 21%, a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 dle přílohy.  
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358. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu „Program podpory 

sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“. 

359. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby města Sušice dle přílohy. 

360. Rada města bere na vědomí výroční zprávu organizace Sociální služby města Sušice za 

rok 2020. 

361. Rada města schvaluje Podnájemní smlouvu mezi SušDivOchem a SKC – Sirkus, - p.o. 

362. Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi   a SKC – 

Sirkus, - p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




