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U s n e s e n í  486. – 510. 

ze zasedání rady města ze dne 9. srpna 2021 

 

 

 

 

 

486. Rada města schvaluje program jednání. 

487. Rada města Sušice schvaluje realizaci aplikace „Rozklikávací rozpočet“ firmou AQE 

advisors, tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno za nabídnutou cenu 33 000 Kč bez 

DPH. Částka bude hrazena z org. 201, kap. 4, par. 6172, pol. 5172 schváleného 

rozpočtu. 

488. Rada města schvaluje bezplatný převod 3 ks aktivních síťových prvků – switchů 

Základní škole TGM. 

489. Rada města neschvaluje pronájem budovy Klíčku, její části ani garáže. 

490. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2021 na školní rok 2021/22 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 

Sušice  

(1. třída – 26 dětí, 2. - 5. tř. – 28 dětí, 6. třída 26 dětí, 7. tř. 20 dětí) a MŠ Sušice,  

Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída 24 dětí, 2., 4. a 6. třída 26 dětí, 3. a 5. třída 28 dětí) 

z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení 

stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě mateřských škol 

vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, za 

předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a 

budou splněny podmínky bezpečnosti  

a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole 

uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.  

491. Rada města odvolává členku komise Regenerace MPZ Sušice slečnu Mgr. Ing. Bc.  

Alenu Novou. 

492. Rada města jmenuje do Komise Regenerace MPZ Sušice paní Mgr. Lenku 

Bernátkovou. 

493. Rada města souhlasí s konáním akcí na ostrově Santos pořádaných nájemci Janem 

Adamcem, IČ: 72259922 a Jakubem Adamcem, IČ: 86864963 dle aktualizované 

přílohy za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání 

veřejného prostoru ostrova Santos. 

494. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „Den charity“ pořádané Oblastní 

charitou Sušice na ostrově Santos z 25. 9. 2021 na 26. 9. 2021 za dodržení podmínek 

stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova 

Santos. 

495. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na vydání knihy Zažít Maltu! Haně Majerové, 

bytem Suvorovova 619, 339 01 Klatovy ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 178. 

496. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Bezbariérový přístup do areálu 

nemocnice Sušice – 1. etapa“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 
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495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599 s cenou 1 285 590,12 Kč bez DPH, 

tj. 1 555 564,05 Kč včetně 21% DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

497. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 39, kterým se org. 2111 – Areál 

nemocnice – úprava komunikace povýší o 200 tis. Kč a org. 1916 – Fuferna, Santos – 

oprava povrchu cyklostezky se sníží o tutéž částku. 

498. Rada města rozhodla o zadání zakázky – vypracování projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby na akci „Sušice – 

doplnění technologie úpravny vody“ společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 

370 01 České Budějovice za cenu 1 995 000,- Kč bez DPH. 

499. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Sušice – doplnění technologie úpravny vody“ se společnosti EKOEKO s.r.o., 

Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, ve výši 1 995 000,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

500. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 

65/1(ostatní plocha - neplodná půda) v k. ú. Červené Dvorce o výměře cca 140 m2 

za kupní cenu 130,- Kč za m2 a náklady 

spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

501. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemků p. č. 

1802/1(trvalý travní porost) o výměře 40 m2 a 1802/7 (ostatní plocha - neplodná 

půda) o výměře 28 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

za kupní cenu 13,- Kč za m2 a náklady spojené 

s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

502. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemků p. č. 1911/50 (o výměře 2 m2),  1911/61(9 m2), 1911/63 (10 m2),  2254/84 

(8 m2),  2254/86 (5 m2),  2254/71(1 m2),  2254/65 (4 m2) a 2359/36 (4 m2) vše 

v katastrálním území Sušice nad Otavou a se způsobem využití ostatní plocha - 

silnice, z majetku Města Sušice do majetku Plzeňského kraje (ve správě Správy a 

údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119);  a 

doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

503. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemků p. č. 2253/24 (o výměře 3 m2),  2254/64 (36 m2),  2254/67 (131 m2),  

2254/68 (1 m2), 2254/69 (47 m2), 2254/70 (1 m2),  2254/72 (5 m2),  2254/73 (90 

m2),   2254/75 (18 m2),  2254/76 (42 m2),  2254/77 (42 m2),  2254/78 (58 m2),  

2254/79 (39 m2),  2254/80 (34 m2), 2254/81(39 m2),   2254/82 (121 m2), 2254/83 (8 

m2),  2254/85 (4 m2),  2254/87 (1 m2),  2254/88 (32 m2),  2254/89 (18 m2),  

2254/94(6 m2),  2254/95 (30 m2),  2254/96 (104 m2),  2254/97 (51 m2),   2254/98 

(94 m2),  2254/99 (20 m2),  2254/103 (115 m2) a 2347/18 (31 m2) vše v katastrálním 

území Sušice nad Otavou a se způsobem využití ostatní plocha – ostatní komunikace, 

z majetku Plzeňského kraje (ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., 

Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119) do majetku Města Sušice;  a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

504. 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, v pozemku města p. č. 

252/4 v katastrálním území Rok, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 62-
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153/2021, za celkovou náhradu 1.000,- Kč + DPH (tj. celkem 1.210,- Kč);   a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

505. Rada města schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. B-000206-00 s firmou 

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, ve 

znění dodatků č. 1, 2 a 3;  a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4.  

506. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003537-00, „Stavební 

úpravy bytů č. p. 382/II, Sušice“, zhotovitel STAFIS-KT s r.o., Pačejov-nádraží 74, 

341 01 Horažďovice, IČO 25219090, který řeší snížení původní celkové ceny díla na 

1.358.750,00 Kč bez DPH, tj. 1.562.562,50 Kč včetně DPH; pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

507. Rada města schvaluje z důvodu legislativních změn nový řád veřejného pohřebiště, 

který upravuje provoz veřejných pohřebišť Sušice a Albrechtice a pověřuje starostu 

města podpisem řádu pohřebiště. 

508. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní 

přípojky pro nemovitost T. G. Masaryka, č. p. 131 s provozovatelem GasNet Služby 

s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČ: 27935311 za cenu 120 Kč 

bez DPH ročně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

509. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní 

přípojky pro nemovitost T. G. Masaryka, č. p. 132 s provozovatelem GasNet Služby, 

s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČ: 27935311 za cenu 120 Kč 

bez DPH ročně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

510. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní 

přípojky pro nemovitost T. G. Masaryka, č. p. 148 s provozovatelem GasNet Služby, 

s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČ: 27935311 za cenu 120 Kč 

bez DPH ročně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl  František Jelínek 

 starosta města  místostarosta 




