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U s n e s e n í  435. - 461. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 12. července 2021 

 

 

435. Rada města schvaluje program jednání. 

436. Rada města schvaluje přidělení příspěvku na podporu činnosti v r. 2021 organizaci 

Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, org. Sušice 15 000,- Kč, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 191. 

437. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Jakubem 

Adamcem, IČ: 86864963 dne 25. 5. 2021 na základě usnesení rady města ze dne 

12. 4. 2021, č. 212 a pověřuje starostu města podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

dle přílohy. 

438. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2021 Grantového programu města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž 

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky 

budou hrazeny z org. 184. 

439. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia MF Production, z. s., Na Štěbetce 

838, Sušice, IČ: 03009793, v termínu 27. – 28. 8. 2021 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 

440. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Léto s Medvídkem 

na Santose“ (červenec a srpen 2021, Rodinné centrum Sušice – Medvídek); „Czech Cup 

města Sušice kvalifikace na MČR v Timbersports“ (8. 8. 2021, Průcha-motorové 

nářadí, s. r. o.); „Metal Madness“ (27. – 28. 8. 2021, MF Production, z. s.); „Rodinná 

olympiáda“ (29. 8. 2021, Rodinné centrum Sušice – Medvídek); „Den charity“ 

(25. 9. 2021, Oblastní charita Sušice); „Dušičková noční hra o poklad“ (31. 10. 2021, 

Rodinné centrum Sušice – Medvídek) za dodržení podmínek stanovených Závaznými 

pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

441. Rada města schvaluje pracovní skupinu ve složení Mgr. Kristina Volná, Ing. Anežka 

Nová a Nikola Káňová k účasti na setkání zástupců měst v Közsegu (Maďarsko) 

v termínu 26. – 29. 8. 2021 v rámci projektu „Juniors for seniors - active ageing“.  

442. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 33, kterým se org. 2047 Dotace Destinace 

Sušicko (výdajová část) povýší o 5.000 Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva 

na investice a provoz. 

443. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Obci Hrušky, 

U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185, na transparentní účet č. 123-

4548350207/0100. Částka bude hrazena z org. 180. 

444. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Obci Lužice, Česká 

592/1, 696 18 Lužice, IČ: 44164343, na transparentní účet č. 123-3116370277/0100. 

Částka bude hrazena z org. 180. 

445. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Obci Mikulčice, 

Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ: 00285102, na transparentní účet 

č. 299222440/0300. Částka bude hrazena z org. 180. 
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446. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Městysu Moravská 

Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, 

na transparentní účet č. 6013203349/0800. Částka bude hrazena z org. 180. 

447. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Městu Kryry, 

Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ: 00265080, na účet č. 1927481/0100 a uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Částka 

bude hrazena z org. 180. 

448. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia městu Kašperské Hory, Náměstí 1, 

341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645, v termínu 10. – 11. 9. 2021 a pověřuje starostu 

města podpisem nájemní smlouvy. 

449. Rada města bere na vědomí informaci o podaném návrhu přípravného výboru na konání 

místního referenda a dále, že současný doplněný návrh je již bezvadný a souhlasí 

s předložením návrhu k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města Sušice. 

450. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice 

ze dne 16.6.2021. 

451. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 27, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu 

určitou dvou let 

452. Rada města doporučuje udělit souhlas s umístěním odpočinkových míst z realizace 

plzeňského kraje, konkrétně akce „Vintířova stezka“ 1. Informačního panelu a lavičky 

na p.p.č. 496 k. ú Nuzerov, 2.  Symbolické místo „Odpočinek“ na p.p.č. 486 k.ú. 

Nuzerov, 3. Symbolické místo „Jídlo“ na p.p.č. 639/6 k.ú. Velká Chmelná, 

s podmínkou zachování možnosti otočení a průjezdu zemědělské techniky a současně, 

že je vhodné volit místa umožňující příjezd případné techniky údržby. 

453. Rada města doporučuje realizaci herních prvků rozptýlených v zahradě při mateřské 

škole Štěbetalka v Tylově ulici. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 36, které zajistí realizaci. Vznikne nová organizace 2123 - "MŠ 

Tylova herní prvky",  částka 800 tis. Kč bude čerpána z organizace 98 konečný zůstatek 

převedena tímto rozpočtovým opatřením. 

454. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003485-00, „Teplovodní 

rozvody v lokalitě Červená v Sušici - trasa A/1 “, zhotovitel STAVOPLAST KL spol. 

s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO 40740056, který řeší rozšíření původní trasy A/1 

a navýšení celkové ceny díla na 2.598.399,72 Kč bez DPH, tj. 3.144.063,66 Kč včetně 

DPH; pověřuje starostu města jejím podpisem. 

455. Rada města schvaluje z důvodu legislativních změn uzavření nové smlouvy, která 

nahrazuje původní smlouvu č. A-000208-00 s kolektivním systémem ELEKTROWIN 

a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

na sběrném dvoře a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

456. Rada města schvaluje z důvodu legislativních změn uzavření nové smlouvy, která 

nahrazuje původní smlouvu č. A-002742-00 s kolektivním systémem ECOBAT, s.r.o., 

Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, o zajištění zpětného odběru přenosných baterií 

na sběrném dvoře a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

práce na akci : „Bezbariérový přístup do areálu nemocnice Sušice – 1. etapa“ 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 
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České Budějovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 

326 00 Plzeň, IČ  648 30 551. 

458. Rada města schvaluje na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyloučení účastníka OHL ŽS, a.s., 

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796, z další účasti 

v zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sportovní hala 

Sušice“, zadané v otevřeném řízení dle zákona. Účastník na základě žádosti podle § 46 

zákona v určeném termínu neobjasnil a nedoplnil svoji nabídku. 

459. Rada města schvaluje na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 

Sb. o zadání veřejných zakázek, v platném znění, vyloučení účastníka POHL cz, a.s., 

odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00, Plzeň, IČ: 25606468, DIČ: 

CZ25606468 z další účasti v zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Sportovní hala Sušice“, zadané v otevřeném řízení dle zákona. Účastník 

nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem. 

460. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 34, kterým 

se rozpočtová organizace č. 1706 – „Kotelny K1, K2, Vojtěška výměna kotlů PD“ zvýší 

o 5,4 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší rozpočtová organizace č. 98 – „Konečný zůstatek 

minulých let“. 

461. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003565-00 se zhotovitelem 

STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice na akci „DPS 

Pod Svatoborem čp. 56 – oprava podlahy kuchyně“, kterým se mění cena díla 

na 608 635,00 Kč bez DPH, tj. 736 448,35 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




