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U s n e s e n í  391. – 434.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 21. června 2021 

 

 

391. Rada města schvaluje program jednání. 

392. Rada města jmenuje za zřizovatele do školské rady na funkční období od 1. 8. 2021  

do 31. 7. 2024 tyto členy: ZŠ Lerchova – Mgr. Ivan Kratochvíl, Bc. Petra Turková, 

Jaroslava Holečková, ZŠ TGM – Bc. Miroslava Oudesová, Daniela Šedinová, Ing. 

Jaromír Kolář. 

393. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Okresní radě Asociace školních 

sportovních klubů ČR Klatovy, IČ: 02340011 ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu 

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

394. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na provoz webové stránky 

ve výši 9 500,- Kč a pověřuje starostu města 

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

395. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené s Obcí 

Bukovník, IČ: 47730871 dne 19. 4. 2021 na základě usnesení rady města ze dne 

12. 4. 2021, č. 211 a pověřuje starostu města podpisem dodatku k darovací smlouvě 

dle přílohy. 

396. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování 

plynárenského zařízení v pozemcích  města p.č. st. 60/7 a st. 62 v k.ú. Sušice nad 

Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3705-169/2020, za celkovou 

jednorázovou náhradu 605,- Kč, včetně DPH;  a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

397. 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 pozemku  města p.č. 2254/3 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, za jednorázovou náhradu 4.080,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

398. 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. 2280/17 a 2282/1 

v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3726-6/2020, 

za celkovou náhradu 4.200,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

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

a rozhledna Svatobor za období duben, květen roku 2021 p. Tomáši Hánovi, hostinská 

činnost, Čs. armády 1042/II, 342 01 Sušice, IČ: 64860779. 
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400. 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 duben, květen roku 2021 firmě  Tradiční KlOUb s.r.o., Roztylská 1860/1, 

Praha 11. 

401. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 201/19 (trvalý travní porost) 

v k.ú. Červené Dvorce o výměře 138 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

402. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 265/19 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře cca 28 m2 a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.   

403. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 265/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře cca 77 m2a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.   

404. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1029/3 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou o výměře cca 2.000 m2  a to na dobu určitou od 24.7.2021 

do 25.7.2021 pro pořádání akce Piggybeer Session p. Pavlu Kahlemu, IČ: 09525190; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

405. Rada města souhlasí s podnájmem skateparku p. Pavlu Kahlemu, IČ: 09525190,  a to 

na dobu určitou od 24.7.2021 do 25.7.2021 pro pořádání akce Piggybeer Session Pavlu 

Kahlemu, IČ: 09525190.   

406. Rada města bere na vědomí dopis týkající se žádosti o odkoupení 

pozemků p. č. 254/18 a 254/19 (ostatní komunikace - ostatní plocha) v k.ú. Vrabcov. 

407. Rada města odložila na další vhodné jednání rady města projednání smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 

Karlín, Praha 8, IČ: 27851371. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města 

předložit stanovisko právníka dle písemného požadavku p. Javorského do 31.7.2021. 

408. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003443-00 s firmou  

RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385/III, 342 01 Sušice, IČ: 26334615, zhotovitelem 

stavby: ,,Sušice – denní stacionář Klíček“, kterým se mění cena díla na 13 566 077,- Kč 

bez DPH, tj. 14 414 953,17 Kč včetně 21% DPH; a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

409. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10.6.2021. 

410. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 20, 4+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

3.  

411. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

412. Rada města doporučuje opakovat výběrové řízení na byt č. 8, 3+1, ul. Smetanova 783, 

Sušice. Z důvodu, že nedoložila písemnou žádost o zrušení žádosti 

o přidělený byt ve výběrovém řízení a telefonicky byt odmítla. 

413. Rada města souhlasí s přidělením 50 bodů z důvodu složité životní situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 18 2+1, ul. Sirkařská 973, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

414. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Volšovská 904, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  
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415. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Studentská 795, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

416. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

417. Rada města souhlasí s přidělením 7 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 14, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

418. Rada města odložila na příští jednání rady města přidělení bytu č. 27, 1KK, ul. Nádražní 

1243, Sušice. 

419. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku  

420. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Karla Čapka 874, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

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

určení č. 29, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s o jeden rok, 

tj. od 1.7.2021 do 30.6.2022. 

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

stání č. 3, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.7.2021 do 30.6.2022. 

423. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

s názvem „Sportovní hala Sušice – koordinátor BOZP“ a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Pivovarská 

4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, Correct BC, s.r.o., Elišky 

Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem - centrum, 400 01, IČ: 25028588, GPL-

INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice 3, 370 04, IČ: 26070766, 

DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, IČ: 

27955834, INGEM, a.s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2 - Slovany, 

326 00, IČ: 63504006. 

424. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

s názvem „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“ a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, 

spol. s r. o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, Correct BC, 

s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem - centrum, 400 01, IČ: 25028588, 

GPL-INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice 3, 370 04, 

IČ: 26070766, DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, Praha 5 - Stodůlky, 155 

00, IČ: 27955834, INGEM, a.s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2 - 

Slovany, 326 00, IČ: 63504006. 

425. 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 „Sportovní hala Sušice – autorský dozor (AD)“ dle přílohy firmě APRIS 

3MP, s.r.o., K Roztokům 190, Praha 6 – Suchdol, 165 00, IČ: 27183912, za cenu 250 

900,- Kč bez DPH + cestovné ve skutečné výši, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy dle přílohy.  
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426. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Bazén Sušice – rozšíření wellness provozu – projektová dokumentace“, 

dle přílohy firmě APRIS 3MP, s.r.o., K Roztokům 190, Praha 6 – Suchdol, 165 00, 

IČ: 27183912, za cenu 395.000,- Kč bez DPH, tj. 477.950,- Kč vč. 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy.  

427. Rada města schvaluje uzavření smlouvy kupní č. 9421001520/ 4000238058 

se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567, na úplatný převod plynárenského zařízení „Středotlaký plynovod 

a přípojky Sušice, ul. T.G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše“, za cenu 2.430.829,00 Kč 

bez DPH a za splnění dalších podmínek ve smlouvě uvedených a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy dle přílohy. 

428. 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 „Výměna kotle v kotelně Sirkařská (K1)“ dle přílohy a firmy, které budou 

vyzvány k podání nabídky: 1/ ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 

Ostrava – Vítkovice, 703 00, IČ: 27804721, 2/ TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 

Vyškov - Město, 682 01, IČ: 25549464, 3/ TEDOM a.s., Výčapy 195, Třebíč, 674 01, 

IČ: 28466021, 4/ VAE a.s., Kalusova 968/12, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, 

709 00, IČ: 64610144, 5/ ENESA a.s., U Voborníků 852/10, Praha 9 - Vysočany, 190 

00, IČ: 27382052. 

429. 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 „Výměna kotle v kotelně Pravdova (K2)“ dle přílohy a firmy, které budou 

vyzvány k podání nabídky: 1/ ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 

Ostrava – Vítkovice, 703 00, IČ: 27804721, 2/ TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 

Vyškov - Město, 682 01, IČ: 25549464, 3/ TEDOM a.s., Výčapy 195, Třebíč, 674 01, 

IČ: 28466021, 4/ VAE a.s., Kalusova 968/12, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, 

709 00, IČ: 64610144, 5/ ENESA a.s., U Voborníků 852/10, Praha 9 - Vysočany, 190 

00, IČ: 27382052. 

430. Rada města nesouhlasí s jednáním o dohodě ve věci soudního sporu se společností 

Sefima s.r.o., IČO 25048821, Lesní 461/41, 460 14 Liberec. 

431. Rada města souhlasí s podáním žaloby na část nákladů provedené opravy paluby kiosku 

Santos z důvodu chyby v projektu. 

432. Rada města nesouhlasí s jednáním o mimosoudním vyrovnání se společností Aldast 

s.r.o. 

433. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města, vyzvat autorský dozor projektu 

„rekonstrukce objektu čp. 10“, k zaslání podrobného vyjádření ke všem sporným 

otázkám soudního sporu a předložit tuto zprávu na jednání rady města dne 12.7.2021. 

434. Rada města schvaluje podání odvolání proti rozsudku č.j. 4C211/2019-262 v rozsahu 

stanovené lhůty a navrhuje lhůtu prodloužit minimálně na 6 až 9 měsíců. 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




