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U s n e s e n í  462. – 485.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 26. července 2021 

 

 

 

 

 

462. Rada města schvaluje program jednání. 

463. Rada města města souhlasí s uzavřením dodatku č. 43 pojistné smlouvy (pojištění 

majetku) uzavřené s pojišťovnou Kooperativa a pověřuje starostu jeho podpisem. 

464. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. 

projednala a schvaluje účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. za rok 

2020.  

465. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. 

schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 677 021,38 CZK 

takto: Příděl do SF 677 021,38 CZK. 

466. Rada města schvaluje bezúplatný převod majetku (cisternový přívěs) obci Dlouhá Ves 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.    

467. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se 

společností MONOTREND s.r.o., se sídlem Jamné 34, 666 01 Tišnov, IČ: 29320313, 

kde předmětem je dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v zahradě 

mateřské školy Tylova, ve výši 685 128, 62 Kč (včetně DPH). Podmínkou podpisu 

Smlouvy o dílo je schválení finančních prostředků zastupitelstvem. 

468. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.7.2021. 

469. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 3+1, ul. Na Burince 274, Sušice na dobu 

určitou pěti let 

470. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Volšovská 904, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

471. Rada města souhlasí s přidělením 33 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Stupkova 853, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

472. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

473. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 102, 1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku 

474. Rada města revokuje usnesení č. 281 ze dne 10.5.2021 ve věci přidělení bytu č. 211, 

0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

475. Rada města souhlasí s přidělením 17 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 211, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 
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dobu určitou jednoho roku  s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 2+1. 

476. Rada města bere na vědomí převod členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová 

z  na . 

477. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003584-00 se společností 

VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy na akci „Sušice – 

prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“, kterým se mění termín dokončení díla a 

pověřuje starostu města jeho podpisem. 

478. Rada města schvaluje výběr zhotovitele 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“, firmu 

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 

49787454, za cenu 270.102,- Kč bez DPH, tj. 326.823,- Kč vč. 21% DPH. 

479. Rada města schvaluje výběr zhotovitele 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)“, firmu ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 

250 65, IČ: 49787454, za cenu 1.553.089,- Kč bez DPH, tj. 1.879.238,- Kč vč. 21% 

DPH. 

480. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1561/B1/2021/1 ke Smlouvě č. 

1561/B1/2021 (A-003588-00) ze dne 20.4.2021, „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 dodatku dle přílohy. 

481. 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)“ firmě TRASKO, a.s., Na 

Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01, IČ: 25549464, za cenu 2.885.363,70 Kč bez 

DPH, tj. 3.491.290,08 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo dle přílohy za podmínky, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření č. 

34.  

482. 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)“ firmě TRASKO, a.s., Na 

Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01, IČ: 25549464, za cenu 3.095.235,60 Kč bez 

DPH, tj. 3.745.235,08 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo dle přílohy za podmínky, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření č. 

34.  

483. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní uměleckou školou 

Fr. Stupky v Sušici, Lerchova 255/II, 342 01 Sušice, IČ: 73741060  a 

 a to na prostor sklepa o výměře 30 m2 v objektu čp. 255/II na 

pozemku st. p.č.  594 v katastrálním území Sušice nad Otavou na dobu neurčitou od 

1.8.2021.     

484. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na účast na Mistrovství světa v terénním 

triatlonu Xterra na Havaii ve výši 
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50 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191. 

485. Rada města souhlasí s proplacením 2. části členského příspěvku Destinaci Sušicko, z. 

s. ve výši 270.000 Kč. Částka bude hrazena z org. 2101.   

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




