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U s n e s e n í  618. – 652.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 18. října 2021 

 

 

 

 

618. Rada města schvaluje program jednání. 

619. Rada města bere na vědomí odpis pohledávky ve výši 10.000,-Kč s příslušenstvím 

za panem Antonínem Sátrou, nar. 04.05.1950, zemřelým 04.08.2020. 

620. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání 2 maturitních plesů ve školním 

roce 2021/2022 Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice, IČ: 05098751 

ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191. 

621. 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. 2328/22  

v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 9.900,- Kč + DPH;  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

622. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 358/1 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 3,0 m2 a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

623. Rada města schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Sušice 

a Sociálními službami města Sušice, kterým se aktualizuje příloha č. 1 - soupis majetku.       

624. 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 (zemní kabel NN) v pozemku  města p.č. 300/29 v k.ú. 

Dolní Staňkov, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 288-43/2020, 

za celkovou náhradu 1.230,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

625. Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. A-003577-00 s panem Janem 

Živčákem, Praha (Kavárna Galerie), IČ: 73387959,  který se týká prodloužení termínu  

pronájmu části pozemku p. č. 2256/1 o výměře cca 25 m2 pro umístění  předzahrádky 

před kavárnou Galerie v objektu č.p. 39/I do 14.10.2021; a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

626. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2261/5  v k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 3 m2 Zahradnictví Sušice, IČ: 06723411 pro prodej dušičkové výzdoby 

v termínu 22.10.2021 - 30.10.2021, za nájemné ve výši 1 200,- Kč za celou dobu 

pronájmu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

627. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7.10.2021. 



 2

628. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Nerudova 1106, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1, 3. 

4.  5.  6. 

629. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 3+1, ul. Smetanova 783, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  3. 

 4. 

630. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Pod Antonínem 751, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku

631. Rada města souhlasí s přidělením 16 bodů z důvodu mimořádné situace 

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

na dobu určitou jednoho roku 

632. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 1+1, ul. Nádražní 519, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

633. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. V Rybníčkách 715, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

634. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

635. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 33, 0+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

636. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 405, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku  

637. Rada města schvaluje aktualizaci Zásad k nájmu bytů v domech s pečovatelskou 

službou v majetku města Sušice, od 1.1.2022. 

638. Rada města žádá správce bytového fondu města, společnosti Bytservis s.r.o., aby 

k předávání městských bytů při ukončení nájemního vztahu, prokazatelně přizval 

k fyzickému převzetí vždy jednoho člena bytové komise rady města. 

639. Rada města souhlasí s  převodem členských práv a povinností v družstvu Kaštanová 

z na  

640. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 3, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s dohodou k 31.10.2021. 

641. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 5, 

ul. Kaštanová, čp. 1259, Sušice s od 1.11.2021.  

642. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal  s výší 

měsíčních splátek 2.500,- Kč.  

643. Rada města bere na vědomí vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů 

na 3 roky z důvodu odmítnutí bytu. 

644. Rada města rozhodla o odstoupení od Dohody o grantu č. INEA/CEF/WiFi4EU3-

2019/034175-043062 v rámci nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU ze dne 

16.12.2019 ke dni 31.10.2021 z důvodu technických problémů spojených s případnou 

realizací projektu. 
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645. Rada města pověřuje vedoucího Odboru majetku a rozvoje města Ing. Vladimíra 

Marka, Mgr. Jindřicha Sojku, pana Jiřího Chejna a Bc. Jiřího Vlčka jako zástupce za 

město Sušici v procesu přípravy změny provozovatele poskytování zdravotní péče 

v sušické nemocnici.  

646. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

a) schválit navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

na novou výši 2.345.150,-Kč, 

b) souhlasit s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly 

upsány takto:  

 stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.180.000,- Kč a 

 přistupující noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim 

a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 

30,- Kč; konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu 

společenské smlouvy, 

c) schválit novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

dle přiloženého návrhu 

d) uložit starostovi města/obce v tomto smyslu hlasovat na valné hromadě společnosti. 

647. Rada města schvaluje provedení výměny havarovaného audioprocesoru v kině v Sušici 

dle nabídky dodavatele technologie společnosti XC tech spol. s r.o., Na Folimance 

2155/15, Praha za celkovou cenu 134.008,- Kč včetně DPH. Náklady budou hrazeny 

z organizace 80-havárie.  

648. Rada města revokuje usnesení č. 481 ze dne 26.7.2021 ve znění: „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“.  

649. 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.  

650. Rada města revokuje usnesení č. 482 ze dne 26.7.2021 ve znění: „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.  

651. 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.  
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652. Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o užívání programového vybavení a dodatek 

ke smlouvě o programátorském servisu a podpoře s firmou Alfa Software, s.r.o. 

Klatovy  a pověřuje starostu jejich podpisem. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




