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U s n e s e n í  653. – 677. 

 

ze zasedání rady města ze dne 15. listopadu 2021 

 

653. Rada města schvaluje program jednání. 

654. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na nákup jednotného sportovního oblečení 

Seniorům České republiky, z. s., Základní organizace Sušice, IČ: 07146540 ve výši 

30 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191. 

655. Rada města souhlasí s ukončením užívání komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas 

od poskytovatele Munipolis s. r. o., IČ: 29198950 k 11. 4. 2022. 

656. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 

Praha 4, IČ: 45274649 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

657. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Sušickému kulturnímu centru – 

SIRKUS, příspěvková organizace, IČ: 00368512, v termínu 26. 11. – 6. 12. 2021 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

658. Rada města schvaluje záměr převzetí a provozování Informačního centra v Sušici 

do gesce Destinace Sušicko, z. s. a pověřuje spolek Destinace Sušicko a Odbor majetku 

a rozvoje města dalším jednáním. 

659. Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. A-003578-00 s panem Lubošem 

Pitrem, Sušice, IČ: 65578953, který se týká prodloužení termínu  pronájmu části 

pozemku p. č. 2256/1 o výměře cca 25 m2 pro umístění  předzahrádky před objektem  

č.p. 169/I (Cafe Koruna) do 28.11.2021, za předpokladu vydání kladného stanoviska 

Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Sušice; a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

660. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-003593-00 ze dne 12.5.2021 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem 

Sušice a firmou ČEZ Distribuce  a.s.,  Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 

který se týká rozšíření  okruhu pozemků o pozemek p.č. 2322/21 v k.ú. Sušice 

nad Otavou a zvýšení celkové náhrady o 821,00 Kč + DPH;  a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

661. Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytového prostoru č. 3 v části 1. NP  objektu 

čp. 10/I v Sušici I, ul. Poštovní na pozemku st.p.č. 113/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, 

užívaných na základě nájemní smlouvy ze dne 7.7.2020 nájemcem  

a to dohodou ke dni 31.12.2021.   

662. Rada města schvaluje nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře 

52,1 m2 (prostor č. 3) v části 1. NP objektu čp. 10 v Sušici I., ul. Poštovní,  který je 

nedílnou součástí pozemku st.p.č. 113/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Sušice nad 

Otavou, formou výzvy k podání nabídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého 

nájemného bude ve výši 2 500,- Kč/m2 + DPH. 

663. 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 v pozemcích města p.č. st. 506/1 a st. 1340/1 v k. ú. Sušice 

nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3747-149/2021, 
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za jednorázovou náhradu 3.000,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

664. Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. A-001269-00 ze dne 1.10.2010 

a jejích dodatků č. 1 a 2  mezi městem Sušice a 

podáním výpovědi v souladu s článkem V.  nájemní smlouvy.  

665. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003612-00 s firmou  eSVe 

Stav, s.r.o., Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště, IČ 26404826, zhotovitelem stavby: 

,,Stavební úpravy bytového domu Sušice, Volšovská 856, 857 - zateplení štítů“, kterým 

se mění cena díla na 1 125 912,54 Kč bez DPH, tj. 1 294 799,42 Kč včetně 15% DPH, 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

666. 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. 

667. Rada města schvaluje novou smlouvu, 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. 

668. Rada města schvaluje příkazní smlouvu na provedení administrace výběrového řízení 

na zhotovitele stavby: „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“ s firmou GPL-

INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 80 000,- Kč 

bez DPH, tj. 96 800,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

669. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 se společností 

STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora na akci 

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“, kterým se mění dílčí termín 

dokončení díla a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

670. Rada města rozhodla o zadání zakázky – vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení a pro provádění stavby na akci „Singletraily Sušice – 2. etapa“ 

společnosti Way to Nature, s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice. 

671. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní 

řízení a pro provádění stavby na akci „Singletraily Sušice – 2. etapa“ se společností 

Way to Nature, s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ve výši 

299 000,- Kč bez DPH, tj. 361 790,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

672. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 56, kterým se výdaje rozpočtové 

organizace č. 276 – „Veřejné WC“ navýší o 90 tis. Kč a o tutéž částku poníží org. č. 73 

– „Rezerva – investice a provoz“. 

673. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby, 

zadávanou dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, s názvem „Sportovní hala Sušice – koordinátor BOZP“ a to z důvodu 

vysoké nabídkové ceny. 

674. Rada města schvaluje zadání 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“ a zároveň schvaluje firmy, které 

budou vyzvány k předložení cenové nabídky: LIMEX CB, a.s., U staré školy 113/6, 
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Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČ: 26030845, MANIFOLD GROUP, s.r.o., Mikulášské 

náměstí 552/17, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00, IČ: 26348764, 

VEJVODA, spol. s r.o., Kostelní 364/28, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČ: 61504815, 

Ing. Karel Němeček, Nádražní 456, Katovice, 387 11, IČ: 43844685, A.D.S. Rokycany 

s.r.o., Smetanova 47, Rokycany – Střed, 337 01, IČ: 27983943, Ing. Tomáš Trajer, 

1. máje 222/10, Vimperk II, 385 01, IČ: 04516184. 

675. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby, 

zadávanou dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, s názvem „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“ 

z důvodu omluvy jediného účastníka.  

676. Rada města schvaluje zadání 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)“ a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: LIMEX CB, a.s., 

U staré školy 113/6, Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČ: 26030845, Ing. Lubomír 

Urbánek, Poštovní 10, Sušice I, 342 01, IČ: 48350605, VEJVODA, spol. s r.o., Kostelní 

364/28, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČ: 61504815, AFRY CZ, s.r.o., Magistrů 

1275/13, Praha 4 - Michle, 140 00, IČ: 45306605, A.D.S. Rokycany s.r.o., 

Smetanova 47, Rokycany – Střed, 337 01, IČ: 27983943, ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 

Praha 5 - Smíchov, 150 00, IČ: 06647642. 

677. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2022 dle přílohy. 

LEDEN                                              29.01. 

     ÚNOR                12.02.                                    26.02. 

     BŘEZEN            12.03.                      26.03.  

     DUBEN              09.04.                                   23.04. 

     KVĚTEN                                                         14.05. 

     ČERVEN           04.06.                                    18.06.     

     ČERVENEC      09.07.                                    23.07.  

     SRPEN               06.08.                                   20.08. 

     ZÁŘÍ                  10.09.                      24.09. 

     ŘÍJEN                08.10.                      22.10. 

     LISTOPAD       12.11.                                     26.11. 

     PROSINEC       10. 12.                 

 

 
 

 
 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




