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U s n e s e n í  511. – 571.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 30. srpna 2021 

 

 

511. Rada města schvaluje program jednání. 

512. Rada města souhlasí s uznáním odpovědnosti města za škodu způsobenou 

.  

513. Rada města schvaluje přijetí finanční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

do rozpočtu města ve výši 50 000,- Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 

na svém zasedání dne 14. června 2021, číslo usnesení 275/21, z dotačního titulu 

"Adaptační opatření v ochraně přírody 2021" na projekt s názvem „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2021“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace. 

514. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 45, kterým se navýší organizace Výdaje 

1909 o 200 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace Výdaje 1923 – Daliborka - st. 

úpravy bytů v čp. 382. 

515. Rada města schvaluje z důvodu legislativních změn uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

č. A-003016-00 s kolektivním systémem ASEKOL a.s., Československého exilu 

2062/8, 143 00 Praha 4, o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na sběrném dvoře a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

516. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.8.2021. 

517. Rada města revokuje usnesení č. 471 ze dne 26.7.2021 ve věci přidělení bytu č. 4, 2+1, 

ul. Stupkova 853, Sušice na dobu určitou jednoho roku p

518. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 26, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. s podmínkou vrácení 

stávajícího bytu 1+1, 2.  

519. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 21, 3+1, ul. Volšovská 857, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1. 

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

Sušice. 

521. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu určitou 

pěti let 

522. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. Nová 924, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. s podmínkou 

vrácení stávajícího bytu 1+1, 3.  

523. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 2+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

524. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Volšovská 856, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 
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525. Rada města souhlasí s přidělením 29 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 502, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

526. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 7, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022. 

527. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 7, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2026. 

528. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi , bytem č. 405, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice a městem Sušice, byt č. 210, ul. Pod Svatoborem 56, 

Sušice. 

529. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. V Rybníčkách 714, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku   

530. Rada města revokuje usnesení č. 472 ze dne 26.7.2021 ve věci přidělení bytu č. 9, 1+1, 

ul. Nádražní 356, Sušice na dobu určitou jednoho roku

531. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, Nádražní 382, Sušice, na dobu určitou 

jednoho roku 

532. Rada města odložila na příští jednání rady města žádost 

o prominutí nájemného. 

533. Rada města schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1011/19 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 1011/3 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 14 m2 (nově ozn. p.č. 1011/31 podle geometrického plánu č. 3636-1121/2019) 

ve vlastnictví města Sušice za pozemky p.č. 1011/20 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 41 m2 a 1011/18 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 2 m2  vše v katastrálním 

území  Sušice nad Otavou ve vlastnictví Plzeňského kraje, a jeho zveřejnění na úřední 

desce. 

534. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 149/2  (ovocný sad) v k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 370 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

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

149/2 (ovocný sad) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 350 m2 

za kupní cenu 230,- Kč za m2 

a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

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

265/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře 

cca 28 m2    za kupní cenu 

160,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

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

265/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře cca 

77 m2   za kupní cenu 160,- Kč za m2 a náklady 

spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

538. Rada města schvaluje záměr změny nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech 

Republic a.s., na pronájem části střechy domů č.p. 856 a 857 v Sušici II, ul. Volšovská, 

týkající se prodloužení doby nájmu, a jeho zveřejnění na úřední desce města.   
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539. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. A-002359-00 ze dne 23.4.2015 

a jejího dodatku č. 1  dne 22.5.2017  mezi městem Sušice a 

 podáním výpovědi z nájmu k 31.12.2021.  

540. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy A-002903-00 ze dne 15.6.2017 mezi 

městem Sušice a  podáním výpovědi z nájmu ke dni 

31.12.2021. 

541. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti inženýrské sítě  mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, 

jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění, 

provozování, opravování a udržování vodovodní přípojky a přípojky elektro  

v pozemcích  města p.č. 52/3 a 52/18 v  katastrálním území  Albrechtice u Sušice, 

za úplatu, jejíž výše bude stanovena dle geometrického plánu ve výši  50,- Kč za běžný 

metr; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

542. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti inženýrské sítě  mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a 

 jako budoucím 

oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

kabelových přípojek v pozemku p.č. 328/1 v  katastrálním území  Sušice nad Otavou za 

úplatu, jejíž výše bude stanovena dle geometrického plánu ve výši  50,- Kč za běžný 

metr; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

543. 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 - zemního kabel NN v pozemcích  města p.č. 147/5 

a 150/1 v katastrálním území Divišov u Sušice, za celkovou náhradu 2.000,- Kč + DPH; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

544. Rada města neschvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, IČ: 

27851371, jako oprávněným, spočívající  ve zřízení umístění a provozování  přípojek 

plynovodu, vodovodu, gravitační kanalizační stoky, výtlačné kanalizační stoky 

a dešťové kanalizační stoky v pozemcích města p.č. 2359/15, 2517/2, 2392/2, 2096/77, 

2359/38, 2102/10 a 2392/3 v katastrálním území  Sušice nad Otavou. 

545. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1620/4 v katastrálním území Sušice 

nad Otavou  na dobu určitou  pro natáčení audiovizuálního díla pro firmu 

CINEMASCOUT s.r.o., Ke škole 1389, Mníšek pod Brdy, IČ: 07545461; a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

546. Rada města revokuje usnesení č. 292 ze dne 10.5.2021: Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu pozemků p.č. 147/4 o výměře 2570 m2  v k.ú. 

Divišov u Sušice, 438/1 o výměře 6001 m2  v k.ú. Humpolec u Sušice, 241/2 o výměře 

3499 m2  a 241/3 o výměře 414 m2  v k.ú. Rok, 1098/1 o výměře 367 m2 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, z majetku ČR - Státního statku 

Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, do majetku města 

Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 781.210,- Kč; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  
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547. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkupu pozemků p.č. 147/4 

o výměře 2570 m2  v k.ú. Divišov u Sušice, 438/1 o výměře 6001 m2  v k.ú. Humpolec 

u Sušice, 241/2 o výměře 3499 m2  a 241/3 o výměře 414 m2  v k.ú. Rok, 1098/1 

o výměře 367 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, 

z majetku ČR - Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, 

IČ: 00016918, do majetku města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 792.860,- Kč; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

548. Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě prodeje pozemků v lokalitě Pod 

Kalichem. 

549. 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 PSG 

Construction, a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice, 765 02, IČ: 05042020, DIČ: 

CZ05042020, 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. 

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

„Sportovní hala Sušice“, společnosti HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 

03, Žilina, Slovenská republika, IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, s nabídkovou 

cenou ve výši 144.346.429,64 Kč bez DPH. 

551. Rada města schvaluje uzavření Dohody o narovnání ke stavbě „BAZÉN SUŠICE – 

Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu“, se společností HOCHTIEF CZ, a.s., 

Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00, IČ: 46678468, za cenu 231.412,- Kč bez DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem této dohody dle přílohy, a to za podmínky, že bude 

zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření č. 43. 

552. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43, kterým 

se rozpočtová organizace č. 1906 – „Sportoviště města - opravy“ zvýší o 250 tis. Kč 

a o tutéž částku se zvýší rozpočtová organizace č. 98 – „Konečný zůstatek minulých 

let“. 

553. Rada města schvaluje vyúčtování skutečných nákladů, výnosů a zálohových plateb 

období 01-12/2020 za zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie 

společností Sušická nemocnice s.r.o. 

554. Rada města schvaluje způsob dalšího provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím 

obchodní společnosti Plzeňského kraje. 

555. Rada města pověřuje Odbor majetku a rozvoje města ve spolupráci s Plzeňským krajem 

přípravou návrhu ke jmenování pracovní skupiny jako poradního a kontrolního orgánu 

při řešení problematiky změny fungování nemocnice v Sušici a předložit jej 

na některém dalším jednání rady města. 

556. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku 

elektrické energie VN pro rok 2022 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky:  

 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem,  

 ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 

České Budějovice  
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 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 

 Europe Easy Energy a.s., Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku 

elektrické energie NN pro rok 2022 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky:  

 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem,  

 ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 

České Budějovice  

 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1 

 Europe Easy Energy a.s., Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Rada města pověřuje starostu města k právu akceptace nejvhodnější nabídky v případě 

časově limitované platnosti nabídky. 

557. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 44 na provedení výměny VN odpínače 

transformátoru KT_0221, kterým se navýší prostředky v organizaci 9898 - opravy 

majetku pod správou Odboru majetku a rozvoje města o 170 tis Kč a zároveň se povýší 

org. 98 – konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

558. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 volí tyto orgány valné 

hromady: předseda valné hromady – Bc. Petr Mottl, zapisovatelka – paní Marie 

Valdmanová. 

559. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje předložený 

program jednání valné hromady. 

560. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala výsledky 

hospodaření společnosti za rok 2020. 

561. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje výsledky 

hospodaření společnosti za rok 2020. 

562. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje předloženou 

roční účetní závěrku společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. a schvaluje převod účetní 

ztráty z účtu 431000 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429000 – 

nerozdělená ztráta z minulých let. 

563. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala  statutární audit 

společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2020. 

564. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala výroční zprávu 

společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2020. 

565. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala Dopis auditora 

vedení účetní jednotky. 
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566. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 ukládá jednateli 

společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA zpracovat návrh opatření plynoucích: z auditu, 

výroční zprávy a statutárního auditu a předložit jej k projednání Dozorčí radě 

společnosti – termín: do 30.9.2021. 

567. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala výsledky 

hospodaření společnosti za 1. pololetí roku 2021. 

568. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje přeúčtování již 

vyplaceného příplatku mimo základní kapitál ve výši 10 707 606,79,- Kč na formu 

Dotace na provoz Sušické nemocnice s.r.o. 

569. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 doporučuje zastupitelstvu 

města schválení dotace na provoz Sušické nemocnice pro rok 2021 ve výši 7.195.813,- 

Kč. 

570. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 doporučuje zastupitelstvu 

města schválení dotace na zdravotnické vybavení Sušické nemocnice ve výši 

4.500.000,- Kč. 

571. Rada města vzala na vědomí informaci o rezignaci ing. Vladimíra Říhy na post člena 

dozorčí rady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 

117, 342 01 Sušice. 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




