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U s n e s e n í  102. – 139. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 21. února 2022 

 

 

102.  Rada města schvaluje program jednání. 

 

103. Rada města souhlasí s odpisem pohledávek v celkové výši 7.282,- Kč. 

 

104. Rada města souhlasí s odpisem pohledávek v celkové výši 28 769,27,- Kč. 

 

105. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na Podporu kultury v Plzeňském kraji pro 

rok 2022 pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. 

 

106. Rada města bere na vědomí nové ceníky pronájmů pro Sušické kulturní centrum – 

SIRKUS, p.o. 

 

107. Rada města souhlasí se zapojením města Sušice do iniciativy města Bundoran (Irsko) 

„Global greening“, nasvícením Kaple Anděla Strážce zelenou barvou v Den sv. Patrika, 

17.března 2022. 

 

108. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na setkání v rámci projektu Juniors 

for seniors - active ageing v německém Bad Kötztingu ve složení: Ing. Eva Beníšková, 

Kristina Volná, .  

 

109. Rada města bere na vědomí zapojení města Sušice do projektu města Douzelage 

Meerssen „FREE PRESS UNDER PRESSURE“, který se uskuteční v říjnu 2022 

v Meerssenu. 

 

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

lesy a služby s. r. o. ze dne 1. 2. 2022. 

 

111. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy a služby s. r. o., 

schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s Ing. Josefem 

Zemenem, která spočívá ve zvýšení paušální měsíční odměny o 6 %, a to od 1. 3. 2022.  

 

112. Rada města schvaluje vyloučení dodavatele IVPS Inženýrská výstavba a pozemní 

stavby s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice, IČ 24257311 z účasti v zadávacím řízení 

z důvodu nedoložení jistoty, a to v souladu s § 48 odst. 3 ZZVZ. 

 

113. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavebních prací k veřejné zakázce: „Sušice II - 

zateplení panelových domů č. p. 718-719, ulice 5. května a č.p. 720-721, ulice U 

Kapličky“ firmu MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha – 

Hostivař, IČ 26385759 za cenu 13 793 556,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy s vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 

246 ZZVZ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

114. Rada města schvaluje slevu na nájemném za rok 2022 (+ platbách za služby hrazené 

v r. 2022) ve výši 95 % pro zastoupenou městem Sušice, 
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jako opatrovníkem, za nebytový prostor v č.p. 60/III v Sušici pronajatý na základě 

nájemní smlouvy ze dne 23.9.2015.  

 

115. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 941/45 (orná půda) v k.ú.  Sušice 

nad Otavou o výměře 100 m2  na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 9.000,- Kč; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

116. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2388/33 (ostatní plocha - jiná 

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 170 m2 p.  Václavu Filipovi, bytem Sušice, 

IČ: 42835488, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

117. 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 370 m2  

za kupní cenu 230,- Kč za 

m2 a náklady spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní 

smlouvy. 

 

118. 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, jako budoucím oprávněným, spočívající 

v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy -  

kabelové vedení NN v pozemku  města p.č. 282/40 v katastrálním území Dolní 

Staňkov, za celkovou náhradu 2.000,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

 

119. 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, jako 

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

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně, 

v pozemcích města p.č. 241/2 a 241/4 v k.ú. Rok, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 62-153/2021, za celkovou náhradu 10.000,- Kč + DPH (tj. 12.100,- Kč); a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

120. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Projektová dokumentace - Sušice II, 

teplofikace BD Smetanova čp. 745, 746, 747, 783“- společnosti Ing. Pavel Míka - 

Instalprojekt, U Studánky 475, 386 01 Strakonice, IČO: 47257598 s cenovou nabídkou 

228.400,00 Kč bez DPH. 

 

121. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Dům s pečovatelskou službou 

Sušice, Bašta 145 – stavební úpravy bytu č. 11“ se společností Vodoinstalace Kutil 

s.r.o., Hrádek 237, 342 01, IČ 29077559, ve výši 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 

287 500,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

122. Rada města nesouhlasí se slevou na nájemném od 24.12.2021 do 24.1.2022 ve výši 

nájemného za jeden pokoj velikosti 29 m² pro nájemce bytu č. 10, čp. 382, ul. Nádražní, 

Sušice z důvodu závady na topení.   

 

123. Rada města souhlasí s úhradou zálohy na náklady exekuce v celkové výši 1.815,- Kč. 
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124. Rada města souhlasí s výměnou stávajícího kotle za moderní kotel, nájemcům bytu č. 1, 

ul. Nádražní 397, Sušice. 

 

125. Rada města na základě žádosti  souhlasí 

s umístěním sídla firmy Ubytování s příběhem s.r.o. na adrese ul. Kaštanová 1158, 

Sušice.  

 

126. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17.2.2022. 

 

127. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 3+1, ul. 5. května 670, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 3+1, 3.  4. 

 5. 

 

128. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 2+1, ul. Nádražní 382, Sušice na dobu 

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

 

 

129. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 

130. Rada města souhlasí s přidělením 13 bodů z důvodu 

zdravotního stavu a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Sirkařská 978, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku. 

 

131. Rada města souhlasí s přidělením 30 bodů z důvodu veřejného zájmu a 

souhlasí s přidělení bytu č. 8, 1+1, ul. Kaštanová 1163, Sušice na dobu určitou jednoho 

roku 

 

132. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

133. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 415, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

2+1. 

 

134. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 307, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 3+1. 

 

135. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

136. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. 5. května 749, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

137. 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 pěti let, tj. od 1.3.2022 do 28.2.2027. 
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138. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 27, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi p  na straně jedné a  a 

 na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.3.2022 do 

28.2.2027. 

 

139. Rada města souhlasí s trojsměnou bytů tak, že se 

 stane nájemcem bytu č. 9, ul.  Tichá 880, Sušice, 

 se stane nájemcem bytu č. 8, ul. Tichá 880, Sušice a

 se stane nájemcem bytu č. 1, ul. Lerchova 711, Sušice 

s účinností od 1.3.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




