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U s n e s e n í  140. – 173. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 7. března 2022 

 

 

. 

140. Rada města schvaluje program jednání  

 

141. Rada města Sušice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

příspěvku pro SDH Albrechtice ve výši 60.000,- a pověřuje starostu města Sušice 

k podpisu smlouvy.  

 

 

142. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného 

kříže Klatovy, IČ: 00425974 na oceňování bezpříspěvkových dárců krve ve výši 

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

Částka bude hrazena z org. 191. 

 

143. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Okresní radě 

Asociace školních sportovních klubů České republiky Klatovy, pobočný spolek, 

IČ: 02340011 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy     

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

 

144. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Seniorům České 

republiky, z. s., Základní organizace Sušice, IČ: 07146540 ve výši 20.000,- Kč a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191. 

 

145. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČ: 

25228633 na podporu XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a 

SR ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

 

146. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 

Sušice na podporu sportovní činnosti v roce 2022 ve výši 50.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 

191. 

147. 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. 

 

148. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně-

vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“ s Post Bellum, z. ú., IČ: 

26548526 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena 

z org. 1901. 
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149. Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s Wander Book s. r. o., IČ: 

07662301 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

150. Rada města schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování odpadů, kterým se mění přílohy smlouvy. Rada 

města pověřuje starostu podpisem dodatku. 

 

 

151. Rada města schvaluje aktualizaci dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby „Soubor staveb, rodinné domy – Pod Stráží“, kde autorem je Ing. arch. Jan 

Trávníček, Mydlářka 214/7, 160 00 Praha 6, investor RYNOSTAV s.r.o., Pod 

Kalichem 385, Sušice III. 

           Podmínkou případného souhlasného stanoviska města je doložení možností 

technického řešení dopravní obslužnosti navrhované lokality (řešení bude 

předloženo k dalšímu jednání RM). Další podmínkou je realizace 9 rodinných 

domů pouze s jednou bytovou jednotkou.  

 

152. Rada města schvaluje zvýšení částky ve vybavení bytů domu v ulici Kaštanová   

č. p. 1160 – 1161, Sušice II o částku 12 Kč měsíčně od 06/2022 po dobu 20 let.  

 

153. Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na pronájem chaty 

Svatobor a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Petrem Kunclem. 

 

 

154. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č.  2256/1 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou o výměře 27 m2 firmě JAMISKOT s.r.o., Sušice, IČO: 

08657076, ke zřízení restaurační předzahrádky (před cukrárnou Fialka), za 

nájemné ve výši 4 Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou od 29. 4. 2022 do 1. 10. 

2022; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

155. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 25 m2 panu Janu Živčákovi, Praha, IČO: 73387959, ke 

zřízení restaurační předzahrádky (před Kavárnou Galerie), za nájemné ve výši 4,- 

Kč/m2/den + DPH, na dobu určitou od 15. 3. 2022 do 30. 11. 2022; a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 
156. Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 21 m2 p. Thi Nga Pham, Sušice, IČO: 29100071, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před restaurací Gloria), za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/ 

den + DPH, na dobu určitou od 20. 4. 2022 do 30. 9. 2022; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

157. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Sušice, jako budoucím povinným, a

 jako budoucím oprávněným, spočívající v právu 

umístění, provozování, opravování a udržování kanalizační a vodovodní přípojky 

v pozemcích města p.č. 1342/2, 2320/1 a 2320/2 v katastrálním území Sušice nad 
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Otavou, za úplatu, jejíž výše bude stanovena dle geometrického plánu ve výši 50,- 

Kč za běžný metr; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

 

158. 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 kabelu NN a kabelového pilíře  

v pozemku města p.č. 2285/2  v  k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 3792-47/2022, za celkovou náhradu 1.200,- Kč + DPH; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

159. 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 kabelu NN v pozemcích  města 

p.č. 147/5 a 150/1 v katastrálním území Divišov u  Sušice,  v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 110-47/2022,  za celkovou náhradu 2.000,- Kč + DPH; a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

160. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2688/33 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 200 m2 a 

jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

161. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-001990-00  o nájmu 

nebytového prostoru ve III. NP objektu č. p. 60/III v Sušici, ul. Nuželická na 

pozemku p.č. st. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou 

 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. 

 

 

162. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby mezi Městem Sušice, jako budoucím povinným, a 

firmou Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 

5, IČ: 25788001, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění, 

provozování, opravování a udržování podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě  v pozemcích  města p.č. 373/32, 373/25, 373/34, 373/33, 373/24, 356/1, 

2274/1, 355/7, 358/1, 358/25, 2332, 358/28, 236/100, 236/99, 236/98, 236/97, 

245/15 a 354/87  v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za náhradu 50,- 

Kč/bm + DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

163. Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na 

výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby 

„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“ – společnosti GPL-INVEST s.r.o., 

Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve výši 650 000,00 Kč bez DPH, 

tj. 786 500,00 Kč včetně DPH.  Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

164. Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na 

výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu výstavby na stavbě „Rozvojové 

území Pod Kalichem, Sušice“ – společnosti Ing. Karel Němeček, Nádražní 456, 
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387 11 Katovice, ve výši 179 900,00 Kč. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

165. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se org. 2205 Lesopark – 

oprava studní zvýší o částku 150 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1713 

Lokalita Pod Kalichem – infrastruktura. 

 

 

166. Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhotovitele na akci 

“Oprava studní v lesoparku Pod Kalichem“ společnosti RYNOSTAV s.r.o., Pod 

Kalichem 385, 342 01 Sušice, ve výši 1 108 084,00 Kč bez DPH, tj. 1 340 781,64 

Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

167. Rada města rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby, 

zadávané podle směrnice města Sušice, na zpracování studie proveditelnosti na 

akci: „Singletraily  

           Sušice – 2. etapa“ projektové kanceláři Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, 

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň. 

 

168. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Studie proveditelnosti trailové 

stezky Sušice – 2. etapa“ s projektovou kanceláří Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, 

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň ve výši 221 000,00 Kč bez DPH, tj. 

267 410,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

169. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“, společnosti Silnice Klatovy, a.s., 

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307, ve výši 41 385 584,18 Kč bez 

DPH, tj. 50 076 556,86 Kč včetně DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 

246 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

 

170. Rada města bere na vědomí informaci o vyúčtování vodního hospodářství firmou 

ČEVAK a.s. 

 

171. Rada města rozhodla o vyčlenění sedmi bytů: 

            3+1/I, ul. Lerchova 706 (byt č. 2) – kuchyň 11,52 m², pokoj 13,86 m², pokoj 

14,70 m², pokoj 14,70 m², celkem 72,81 m², 

            2+1/I, ul. Kaštanová 1180 (byt č. 25) – kuchyň 9,10 m², pokoj 15,88 m², pokoj 

21,48 m², celkem 62,72 m², 

            2+1/II, ul. Studentská 796 (byt č. 5) – kuchyň 11,08 m², pokoj 18 m², pokoj 15 

m², celkem 68,03 m², 

            2+1/II, ul. Dlouhoveská 239 (byt č. 2) – kuchyň 10 m², pokoj 17,6 m², pokoj 14,6 

m², celkem 63,54 m², 

           2+1/II, ul. 5. května 672 - kuchyň 11,45 m², pokoj 24,50 m², pokoj 18,60 m², 

koupelna 3,00 m²,  

           WC 1,50 m², předsíň 9,14 m², spíž 1,05 m², sklep 5,50 m², celkem 74,74 m². 

            1+1/I, ul. Sirkařská 979 (byt č. 20) – kuchyň 14,46 m², pokoj 16,02 m², celkem 
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37,53 m², 

           1+1/I, ul. V Lukách 1056 (byt č. 8) – kuchyň 16,17 m², pokoj 18,15 m², celkem 

45,59 m². 

           pro akutní pomoc uprchlickým rodinám z Ukrajiny. 

           Rada města pověřuje pana starostu k podpisu nájemních smluv k vyjmenovaným 

           bytům na dobu určitou půl roku s možností dalšího prodloužení, dle doporučení 

poradního orgánu, který se k tomuto účelu zřizuje a to ve složení vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, referentka školství, bytová referentka, referent 

krizového řízení a starosta města. 

 

 

172. Rada města nesouhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla 

dne 1. 10. 2021.  Pokud pojišťovna uzná plnění z titulu odpovědnosti, 

město nemá námitek proti případnému plnění. 

 

173. Rada města nesouhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla 

10. 10. 2020. Pokud pojišťovna uzná plnění z titulu 

odpovědnosti, město nemá námitek proti případnému plnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




