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U s n e s e n í  53. – 101. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 7. února 2022 

 

 

53. Rada města schvaluje program jednání. 

 

54. Rada města souhlasí se zasklením dvou lodžií v bytě č. 1, ul. Kaštanová 1259, Sušice 

Glasa zasklením na náklady nájemce  Žadatel si musí 

zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby a územního plánování 

městského úřadu v Sušici. Žadatel je povinen uzavřít s městem Sušice smlouvu 

o umožnění stavby. 

 

55. Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného 

a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací za rok 2021. 

 

56. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.  st. 22 o výměře 125 m2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), včetně stavby bez čp/če, jiná stavba, st. 26 o výměře 26 m2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), včetně stavby - bez čp/če, technická vybavenost, a části pozemku p.č. 

147/6 (lesní pozemek) o výměře cca 888 m2 v katastrálním území Rok, a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.  

 

57. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1940/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 618 m2    a části pozemku p.č. 1910/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 

o výměře cca 240 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na 

úřední desce města.  

 

58. 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 pozemcích města p.č. 973/1 a 955/25 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 2.000,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

 

59. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 200/1 (ostatní plocha - 

manipulační plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 4 m2 a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

60. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1470/20 (ostatní plocha - jiná 

plocha)   v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře 22 m2  a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.   

 

61. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č.  2256/1 (náměstí),  2257/3 

(ul. Nuželická),  318/11 (ul. Žižkova), 2254/14 (nábř. Karla Houry), za cenu 4,- Kč/m2, 

vše v katastrálním území Sušice nad Otavou, pro předzahrádky; a jeho zveřejnění na 

úřední desce města.  
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62. Rada města bere na vědomí informaci z jednání s obcí Hrádek ve věci připravované akce 

cyklostezka Tedražice – Sušice. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města 

oslovit soukromé vlastníky, prvotně pana Ledeckého. 

 

63. Rada města schvaluje dodatek č. 2 - aktualizace územní studie „Sušice lokalita Na Hrázi“ 

technická infrastruktura pro bytovou výstavbu, kterým se pro rodinný dům na st.p.č. (č.p. 

1349) upravuje lokálně regulační odstupová čára v severní části pozemku 968/65. Nově 

je stanovena na 3,0 m od p.p.č. 968/58 a probíhá rovnoběžně s realizovaným oplocením 

(pletivo se sloupky) na rozhraní s veřejným pozemkem – přístupovou místní komunikací. 

 

64. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy k výkonu 

funkce TDS - „Sušice zateplení panelových domů č.p. 718 – 719, ulice 5. května, a č.p. 

720-721 ulice U Kapličky“, s Ing. Janem Práškem, projektová a inženýrská činnost, 

se sídlem ul. 5. května 670, 342 01 Sušice, IČO 149 35 325 ve výši 126 000. Kč bez 

DPH. Za výkon TDS bude uhrazeno 152 460 Kč včetně DPH. 

 

65. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy na zajištění 

výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce – „Sušice zateplení panelových domů 

č.p. 718–719, ulice 5. května, a č.p. 720-721 ulice U Kapličky“ s Ing. arch. Klárou 

Skalovou, se sídlem Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice, přičemž fakturovány budou 

jen skutečně provedené kontrolní dny z hlediska bezpečnosti práce (dále jen KD BOZP), 

1 KD BOZP za 1950,- Kč/jeden KD BOZP a plán BOZP za 7000,- Kč, bez DPH. Bude 

placeno DPH 21 %. 

 

66. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice II, teplofikace bytových domů 

čp. 793, 794, 795, 796“ – společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 

Stachy, IČO 40740056 s cenovou nabídkou 2.224.390,06 Kč bez DPH (2.558.048,57 Kč 

s 15% DPH). Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

67. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče Tomáš Pojar, Číhaň 72, 342 01 Sušice, 

IČ 74211803 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sušice II, 

Nádražní čp. 138, rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“. 

 

68. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice II, Nádražní čp. 138, 

rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ – společnosti Josef Lád, Chlum 22, 34201 

Sušice IČ 163512645 s cenovou nabídkou 236.582,00 Kč plus DPH. Rada města 

schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

69. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie pro služby a dodávky 

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

s názvem „Projektová dokumentace - Sušice II, teplofikace BD Smetanova čp. 745, 746, 

747, 783 “ dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK 

ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 34201, Sušice IČ 29161151, INSTAL PROJEKT s.r.o., 

Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČO: 25150561, Ing. Jiří Kojzar, Strašín - Lazny 137, 

342 01 Sušice, IČO: 87992507, Ing. Radek Spurný, Mochtín 38, 33901 Klatovy, IČO: 

663841. 

 

70. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na rok 2022 na zimním stadionu v Sušici 
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ve výši 1.100.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, 

IČ: 43313647, dle přílohy. 

 

71. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2022 na zimním stadionu v Sušici 

ve výši 77.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, 

Sušice, IČ: 61781444, dle přílohy. 

 

72. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2022 na zimním stadionu v Sušici 

ve výši 100.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, 

U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, dle přílohy. 

 

73. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003687-00, ze dne 

19.11.2021, na akci „Sportovní hala Sušice“, s firmou HSF System SK s.r.o., Bytčianska 

499/130, 010 03, Žilina, Slovenská republika, IČ: 45412464, který upravuje dílčí znění 

smlouvy a nemá vliv na cenu díla, a pověřuje starostu města podpisem dodatku dle 

přílohy. 

 

74. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice - stavební 

úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, 

DSO21.1“, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle přílohy.  

 

75. Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na realizaci zakázky „Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, 

Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1“:  Bc. Petr Mottl, Ing. Kateřina Ronová, 

Ing. Jan Vošalík, určený zástupce kontrolního výboru, určený zástupce finančního výboru, 

náhradníci: František Jelínek, Ing. Soňa Švelchová. 
 

76. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

na realizaci akce „Oprava studní v lesoparku Pod Kalichem“ podle směrnice č. 01/2017 

města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje firmy, 

které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Stavební firma RENO CZ, s.r.o. 

Otavská 1266, 342 01 Sušice, Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice, 

RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 

01 Sušice, Jaroslav Markovič, Bohdašice 4, Dlouhá Ves, 342 01. 

 

77. Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace na akci: „Singletraily Sušice – 2. etapa“ z důvodu neobdržení žádné 

nabídky. 

 

78. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na výkon 

činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby „Rozvojové 

území Pod Kalichem, Sušice“ podle směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány 

k předložení cenové nabídky: BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, 

IČ: 28035461, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, 

IČ: 47116901, GPL-INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 
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26070766, Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov IČ: 73374181, MANE 

Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, IČ: 25177494. 

 

79. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na výkon 

činnosti koordinátora BOZP v průběhu výstavby na stavbě „Rozvojové území Pod 

Kalichem, Sušice“ podle směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení 

cenové nabídky: MANIFOLD GROUP, s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 2-

Slovany, Východní Předměstí, 326 00, IČ: 26348764, DS engineering PLUS, a.s., 

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČ: 27955834, Ing. Karel Němeček, Nádražní 456, 

Katovice, 387 11, IČ: 43844685, VEJVODA, spol. s r.o., Kostelní 364/28, Praha 7 – 

Holešovice, 170 00, IČ: 61504815, Ing. Tomáš Trajer, 1. máje 222/10, Vimperk II, 385 

01, IČ: 04516184. 

 

80. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Těžení sedimentů z nádrže č. 2 – Luh“ 

se společností JIMPRA s.r.o., U Papírny 1051, 342 01 Sušice, ve výši 275 268,- Kč 

bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

81. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1, kterým 

se u organizace 215-Základní umělecká škola navýší prostředky o 200 tis Kč na úhradu 

tepelné energie v první polovině roku 2022. 

 

82. Rada města ukládá ředitelům všech organizací zavést úsporná opatření týkající se snížení 

spotřeby energií. 

 

83. Rada města souhlasí s užíváním adresy bytu nájemců 

pro účely korespondenčního provozu ochotnického 

spolku Sušický divadelní klub Sal Terrae.  

 

84. Rada města schvaluje cenovou doložku ke smlouvě na dodávku tepla do budovy radnice, 

náměstí Svobody čp. 138, Sušice a pověřuje starostu města podpisem doložky. 

 

85. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odkup 

infrastruktury vybudované dle plánovací smlouvy č. A-003603 uzavřené dne 31.8.2021 

s

 

86. Rada města schvaluje vyúčtování dotace poskytnuté Plzeňským krajem pro krytí 

provozní ztráty společnosti Sušická nemocnice s.r.o. v období od 16.11.2020 

do 16.2.2021 ve výši 4,5 mil Kč.  

 

87. Rada města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

Oblastní charitou Sušice ve výši 250.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 

110.000,- Kč, Odlehčovací služba (identifikátor: 5068876) 30.000,- Kč a Sociální 

poradna Racek (identifikátor: 5968813) 110.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 192, 

kap. 61. 

 

88. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup knižního fondu knihoven 

v Plzeňském kraji pro rok 2022  pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. 
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89. Rada města ukládá tajemníkovi úřadu, vedoucímu Odboru majetku a rozvoje města 

a vedoucí Finančního odboru, ve spolupráci s právníkem města a s vedoucí Destinace 

Sušicko, z. s. připravit veškeré podklady nutné k bezproblémovému a plynulému převodu 

IC pod DMO a předložit příslušné návrhy usnesení na jednání rady města.  

 

90. 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 Marie Valdmanová. 

 

91. 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 konané dne 7.2.2022. 

 

92. 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 urgentně 

řešit personální obsazení chirurgické ambulance a RTG.  

 

93. 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 financování provozu SN v 1. čtvrtletí 2022. 

 

94. 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 Sušice ke schválení provozní dotaci pro Sušickou nemocnici, s.r.o. ve výši 3,0 mil. 

Kč. 

 

95. 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 předsedovi valné 

hromady Bc. Petrovi Mottlovi předložit žádost Sušické nemocnice, s.r.o., o provozní 

dotaci ve výši 3,0 mil. Kč k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města Sušice. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 odložila určení společnosti 

jako auditora účetní závěrky společnosti za rok 2021 na další jednání valné hromady. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 bere na vědomí oznámení 

jednatele společnosti o odstoupení z funkce. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 odvolává jednatele 

společnosti z funkce ke dni 28.2.2022. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 pověřuje jednatele 

společnosti Bc. Jiřího Vlčka, aby do 28.2.2022 předal kompletní agendu celé nemocnice 

Ing. Luďku Cibulkovi. 
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100.  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 člena dozorčí rady 

společnosti pana Bc. Jiřího Vlčka, MBA ke dni 1.3.2022. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 pověřuje dozorčí radu 

vyřízením žádosti Ing. Mileny Stárkové v souladu s platnou legislativou. 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




