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U s n e s e n í  174. – 205. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 21. března 2022 

 

 

 

174. Rada města schvaluje program jednání. 

 

175. Rada města schvaluje nákup 2 ks multifunkčních zařízení Ricoh IM C3000 za cenu 

74 990,- Kč bez DPH (90 737,90 Kč s DPH) a zařízení Ricoh IM C2000A za cenu 

38 100,- Kč bez DPH (64 101,- Kč s DPH). Dále schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

na zařízení Ricoh IM C2000 na dobu 60 měsíců s měsíční splátkou 1 320,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smluv. 

 

176. Rada města schvaluje uzavření servisních a materiálových smluv na stroje Ricoh 

dle předložené nabídky a pověřuje starostu města jejich podpisem.  

 

177. Rada města schvaluje přidělení grantů v 1. kole 2022 Grantového programu města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž 

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky 

budou hrazeny z org. 184. 

 

178. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Gymnáziu Sušice, Fr. Procházky 

324, Sušice, IČ: 61781444, v termínu 14. 5. 2022 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

179. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Aleši Hrabému, Sirkařská 976, 

Sušice, IČ: 73385051, v termínu 30. 4. – 1. 5. 2022 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce. 

 

180. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia MF Production, z. s., Na Štěbetce 

838, Sušice, IČ: 03009793, v termínu 26. – 27. 8. 2022 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

181. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Slet ježibab 2022“ 

(30. 4. 2022, Gymnázium Sušice); „Czech Cup města Sušice kvalifikace na MČR 

v Timbersports“ (7. 5. 2022, Průcha-motorové nářadí s. r. o.); „Majáles 2022“ (14. 5. 

2022, Gymnázium Sušice); „Den pro rodinu“ (15. 5. 2022, Diakonie ČCE – středisko 

Západní Čechy); „SuPrBěh – Sušický překážkový běh“ (30. 7. 2022, příp. 6. 8. 2022, 

OCR and Trailrun Sušice, z. s.); „Metal Madness“ (26. – 27. 8. 2022, MF Production, 

z. s.); „Den charity“ (24. 9. 2022, Charita Sušice) za dodržení podmínek stanovených 

Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

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

SIRKUS, p. o., IČ: 00368512, v termínu 19. – 23. 5. 2022 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o výpůjčce. 
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183. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia 

 v termínu 9. 7. 2022 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o výpůjčce. 

 

184. Rada města schvaluje přidělení dotace na montáž a demontáž pódia 

ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 184.  

 

185. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Městu Hartmanice, IČ: 00255467 

na rekonstrukci pomníku americké 90. pěší divize v bývalém Zhůří ve výši 50 000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena 

z org. 180. 

 

186. Rada města schvaluje poskytnutí dotace KČT, oblast Plzeňského kraje, IČ: 45331995 

na obnovu a údržbu turistických značených cest ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

187. Rada města souhlasí s uznáním odpovědnosti za škodu, která vznikla 

 dne 17.2.2022.   

 

188. Rada města schvaluje vzor štítku k označení nádob na komunální odpad v našem městě 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města objednáním výroby. 

 

189. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor (místnost č. 4) v objektu 

č.p. 60/III v Sušici, ul. Nuželická, FOKUSu Písek, z.ú., Kollárova 485/13, 397 01 Písek 

ve výši 14.171,- Kč. 

 

190. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 200/1 (ostatní plocha - manipulační 

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 4,0 m2 

za nájemné 100,- Kč, na dobu dočasnou do 31.12.2022; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

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

nad Otavou o výměře 25 m2 p. Luboši Pitrovi, Sušice, IČ: 65578953, ke zřízení 

restaurační předzahrádky (před Cafe Koruna), 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. 

 

192. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2264/3 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře cca 16 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.   

 

193. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2670 (ostatní plocha - jiná 

plocha) o výměře cca 48 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.  

 

194. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku 

p.č. 1941/123 (zahrada) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 669 m2 
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za kupní cenu 718,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a doporučuje 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

195. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku 

p.č. 1941/123 (zahrada) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 90 m2 

firmě Sušická lesní a obchodní s.r.o., Nádražní 69/II, 342 01 Sušice, IČ: 02825678, 

za kupní cenu 718,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

196. Rada města schvaluje 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. 

 

197. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemku p.č. 1026/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 46 m2 

v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku Správy železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, do majetku města Sušice; 

a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

198. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemků p.č.  374/20 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 380 m2 a 2750 

(ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 207 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do majetku města Sušice; a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

199. Rada města bere na vědomí zprávu o vývoji cen tepla. 

 

200. Rada města schvaluje částečnou úhradu předmětu plnění díla dle smlouvy o dílo A – 

003276 – 00, článek 2.1.1. s architektonickou kanceláří EHL & KOUMAR 

ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, IČ: 27216217, DIČ: 

CZ27216217, na akci „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ v maximální výši 186.201,- Kč 

bez DPH, t. j. 225.303,21,- Kč včetně 21% DPH.  

 

201. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby 

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

s názvem „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, 

Studentská – SO01, SO11, DSO21.1. – technický dozor stavebníka (TDS)“ 

Ing. Jaromíru Zelenkovi, Vodárenská 352, Dražejov, Strakonice, IČ: 67172393, za cenu 

175.560,- Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy 

dle přílohy.  

 

202. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby 

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

s názvem „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, 

Studentská – SO01, SO11, DSO21.1. – koordinátor BOZP“ Ing. arch. Kláře Skalové, 

Sokolovská 1336, Strakonice I, IČ: 69544298, za cenu 55.300,- Kč bez DPH, tj. 66.913 

Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 
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203. Rada města bere na vědomí dopis zaslaný firmou HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 

499/130, 010 03, Žilina, IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, zhotovitelem stavby 

"Sportovní hala Sušice", dne 11.3.2022. 

 

204. Rada města žádá zhotovitele stavby "Sportovní hala Sušice", firmu HSF System SK, 

s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03, Žilina, IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, aby na 

základě své informace, zaslané 11.3.2022, vyčíslil měsíční náklady po dobu přerušení 

stavby a dále náklady vynaložené ke dni 21.3.2022, a to do pátku 25.3.2022. 

 

205. Rada města žádá zhotovitele stavby „Sportovní hala Sušice“, firmu HSF System SK, 

s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03, Žilina, IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, 

o zastavení projektových prací na projektu "Sportovní hala Sušice" a vyčíslení dosud 

vynaložených nákladů a nákladů na dopracování projektových prací, a to do pátku 

25.3.2022. 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




