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U s n e s e n í  678. – 720. 

 

ze zasedání rady města ze dne 29. listopadu 2021 

 

678. Rada města schvaluje program jednání.

679. Rada města schvaluje přidělení příspěvku na podporu činnosti v r. 2021 organizaci

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhající odloženým dětem, z.s. ve výši

5 000,-Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org.

191.

680. Rada města souhlasí s navýšením úvazků zaměstnanců v Sociálních službách města

Sušice. Celkem se jedná o 1 úvazek zdravotní sestry a 1,5 úvazku pečovatele v denním

stacionáři. Důvodem je změna střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v

Plzeňském kraji a nutnost posílení pracovních pozic v jednotlivých sociálních službách.

681. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální

služby města Sušice dle přílohy.

682. Rada města schvaluje novou organizační strukturu SKC – SIRKUS, p.o. dle přílohy.

683. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady společnosti Sušické

lesy a služby s. r. o. ze dne 2. 11. 2021.

684. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako

jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla rada města Sušice o stanovení

odměny jednatele a členům dozorčí rady za rok 2021 společnosti Sušické lesy a služby,

s. r. o., dle podkladů.

685. Rada města souhlasí se zapojením města Sušice do projektu organizace Europa Union

Bayern, který spočívá v instalaci dvoujazyčných tabulí, v němčině a v češtině, venkovní

naučné stezky „Europas-Wertze-Wanderweg“ a uspořádání doprovodné akce.

686. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 57, kterým se org. 264 Městská policie

povýší ve výdajové části o 60 tis. Kč (výstroj nového strážníka) a zároveň se o tuto

částku sníží organizace 150 Parkovací automaty ve výdajové části.

687. Rada města Sušice nesouhlasí s vymáháním spoluúčasti od řidiče

ve výši 5.000 Kč. Jedná se o spoluúčast při likvidaci pojistného plnění

dopravní nehody čtyřkolky dne 15.5.2021 v rámci kondiční jízdy.

688. Rada města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 81, kterým se  org. 87 Náhrady

pojišťovny (příjmová část) zvýší o 16.544,-Kč a o stejnou částku se zvýší org. 232 –

Hasiči Sušice (výdajová část).

689. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova ul.

1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2020/2021.

690. Rada města schvaluje mimořádné odměny za II. pololetí roku 2021 ředitelům Základní

školy Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše

129, Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, Mateřské školy Sušice, Tylova 920,

Základní umělecké školy Fr. Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelny Sušice, Nuželická

25, dle přílohy.
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691. Rada města schvaluje udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Sušice II – 

plechová garáž na pozemku p.č. 200/5 v k.ú. Sušice nad Otavou“, podle projektové 

dokumentace zpracované Ing. Pavlem Zdeňkem. Jedná se o dokumentaci, která slouží 

k projednání dodatečného povolení stavby garáže.  

692. Rada města uděluje souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru a s povolením 

výjimky, kdy garáž na pozemku p.č. 200/5 v k.ú. Sušice nad Otavou“, bude umístěna 

méně než 2 metry od společných hranic pozemků. 

693. Rada města schvaluje zadání 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)“ firmě 

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

za cenu 1.199.900,- Kč bez DPH, tj. 1.451.879,- Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu 

města podpisem příkazní smlouvy dle přílohy.  

694. Rada města schvaluje zadání 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“ Ing. Karlu Němečkovi, 

Nádražní 456, Katovice, 387 11, IČ: 43844685, za cenu 365.900,- Kč (není plátce DPH) 

a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy dle přílohy.  

695. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti 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 pozemku města p.č. 2271 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3751-226/2021, 

za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

696. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567, jako oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování 

a udržování plynárenského zařízení v pozemku města p.č. 2347/4 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3754-115/2021, 

za jednorázovou náhradu 181,50 Kč, včetně DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

697. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 358/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 3,0 m2 

 za nájemné 365,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

698. Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na r. 2022 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2022 

podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %). 
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Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení) :          1,47 Kč/m3 

 

699. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Rekonstrukce zatrubněného přepadu 

z nádrže č. 2 – Luh“ se společností JIMPRA s.r.o., U Papírny 1051, 342 01 Sušice, 

ve výši 476 971,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

700. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16.11.2021. 

701. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Nádražní 138, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

702. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

703. Rada města souhlasí s přidělením 21 bodů z důvodu mimořádné situace paní Annemarii 

Němejcové a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. U Kapličky 721, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

704. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 38, 0+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

705. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 2, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi  na straně jedné a 

a  na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. 

od 1.12.2021 do 30.11.2026. 

706. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 19, ul. Kaštanová 1257, Sušice s na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

707. Rada města schvaluje prodej kolového traktoru ZETOR 5645, SPZ KT 75-08 

za minimální kupní cenu 28.000,- Kč a ukládá odboru majetku a rozvoje města provést 

výběrové řízení na prodej. 

708. Rada města souhlasí s navýšením havarijního pojištění s pojišťovnou Generali Česká 

pojišťovna o 5% a úpravou hodnoty vozidel a schvaluje novou flotilovou smlouvu 

č. 4686730381 s 5% navýšením a úpravu pojistných částek u dvou vozidel za pojistné 

194 784,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

709. Rada města souhlasí s navýšením pojištění odpovědnosti z provozu vozidel u Generali 

české pojišťovny o 5%. 

710. Rada města souhlasí s navýšením pojištění odpovědnosti z provozu vozidel u České 

podnikatelské pojišťovny na 26.758 Kč. 

711. 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 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

24,15 
 

36,28 
60,43 

6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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hromady: předseda valné hromady – Bc. Petr Mottl, zapisovatelka – paní Marie 

Valdmanová. 

712. 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. 

713. 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 období od ledna do září 2021. 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 odkládá schválení návrhu 

finančního plánu na rok 2022 do doby vyřešení a v souladu s dozorčí radou. 

715. 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 vypracovat 

plán investic pro rok 2022 střednědobý plán pro rok 2023 a 2024. 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 revokuje usnesení č. 103. 

A č. 104 ze dne 22.2.2021. 

717. 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 záměr prodeje 

movitého majetku ve vlastnictví města Sušice a pověřuje Odbor majetku a rozvoje 

města přípravou znaleckého posudku a návrhu smlouvy. 

718. 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 změnu 

poskytované lékařské péče z akutní lůžkové chirurgické péče na jednodenní 

chirurgickou péči. 

719. 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 informaci 

o vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2020 pro VZP a VoZP. 

720. 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 ústně 

přednesenou zprávu o provozu nemocnice. 

 
 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




