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U s n e s e n í  206. – 241.  

 

ze zasedání rady města ze dne 4. dubna 2022 

 

206. Rada města schvaluje program jednání. 

 

207. Rada města bere na vědomí seznam akcí pro zpracování obecně závazné vyhlášky obce 

o nočním klidu. 

 

208. Rada města souhlasí s členským příspěvkem Destinaci Sušicko, z. s. pro rok 2022 ve 

výši 540.000 Kč a proplacením 1. části příspěvku ve výši 270.000 Kč do 10. dubna 

2022 a 2. části příspěvku ve výši 270.000 Kč do 31. srpna 2022. Částka bude hrazena 

z org. 2101.   

 

209.  výši 540.000 Kč a proplacením 1. části příspěvku ve výši 270.000 Kč do 10. dubna 

2022 a 2. části příspěvku ve výši 270.000 Kč do 31. srpna 2022. Částka bude hrazena 

z org. 2101.   

 

210. Rada města schvaluje naplnění fondů (za rok 2021) z konečného zůstatku minulých let 

nezapojeného do rozpočtu 2022 takto:  

 

231 41 FOND VODA 18 351 tis. Kč 

231 42 FOND TEPLO 6 056 tis. Kč 

231 44 FOND GRANTY 10 tis. Kč 

231 45 FOND REZERV A ROZVOJE 4 879 tis. Kč 

  Celkem 29 296 tis.Kč 

 

 

211. Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Sociální služby města Sušice, 

příspěvková organizace za rok 2021. 

 

212. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum 

za rok 2021. 

 

213. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice 

za rok 2021. 

 

214. Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2021 těmto příspěvkovým organizacím:  

MŠ Tylova, MŠ Smetanova, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. Stupky, ZŠ Lerchova,  

ŠJ Nuželická.   

 

215. Rada města schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím převod zlepšeného 

výsledku hospodaření do jejich rezervního fondu a fondu odměn. 

 

216. Rada města schvaluje použití rezervního fondu jednotlivých příspěvkových organizací 

dle návrhu. 

 

217. Rada města schvaluje použití investičního fondu jednotlivých příspěvkových organizací 

dle návrhu. 
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218. Rada města schvaluje převod a použití části rezervního fondu do investičního fondu 

jednotlivých příspěvkových organizací dle návrhu. 

 

219. Rada města nařizuje jednotlivým příspěvkovým organizacím odvod do rozpočtu 

zřizovatele dle návrhu. 

 

org. 

  

Výsledek 
hospodaření 
2021 celkem 

/Kč/ 
Fond 

odměn 

Převod do 
rezervního 

fondu 
organizace 

celkem 

Z toho pro 
potřeby 

organizace  
ponecháno 

v 
rezervním 

fondu 

Převod do 
invest. 
fondu 

organizace 
celkem 

Z toho pro 
potřeby 

organizace  
ponecháno 

v 
investičním 

fondu 

Nařízený 
odvod z 

invest. fondu  
do rozpočtu 

města 

208 MŠ Tylova 167 569,22 7 842,75 159 726,47 44 442,25 115 284,22 0,00 115 284,22 

209 MŠ Smetanova 187 854,86 7 601,63 180 253,23 43 075,88 137 177,35 0,00 137 177,35 

213 
ZŠ 
T.G.Masaryka 254 437,46 14 699,33 239 738,13 83 296,18 156 441,95 0,00 156 441,95 

215 ZUŠ Fr. Stupky 86 667,62 3 840,83 82 826,79 21 764,68 61 062,11 0,00 61 062,11 

216 ZŠ Lerchova 174 312,99 8 422,73 165 890,26 47 728,78 118 161,48 0,00 118 161,48 

220 ŠJ Nuželická 224 609,52 6 529,50 218 080,02 37 000,50 181 079,52 0,00 181 079,52 

250 
Sociální služby 
města Sušice 51 193,00 0,00 51 193,00 51 193,00 0,00 0,00 0,00 

252 
Sušické kulturní 
centrum 432 086,90 0,00 432 086,90 176 086,90 256 000,00 256 000,00 0,00 

283 
Sportoviště 
města Sušice -145 417,61 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

  CELKEM   48 936,77   504 588,17   256 000,00 769 206,63 

 

 

220. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností 

Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba významného krajinného 

prvku Kalich 2022“ ve výši 149 977,08 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

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

Sušice nad Otavou (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 30 m2 a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.  

 

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

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 200 m2 p. Jiřímu Pajerovi, bytem Sušice, 

IČ: 73699195, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné 

ve výši 26.000,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

223. 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 v pozemcích města 

p.č. 2278/5 a 2359/15 v k.ú. Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3796-76/2022, za celkovou náhradu 655,- Kč + DPH (tj. 792,55 Kč); 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

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

nad Otavou o výměře 21 m2 p. Martině Patlejchové, Sušice, IČ: 76034500, ke zřízení 
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restaurační předzahrádky před objektem č.p. 27/I (Blue bar), za nájemné ve výši 4,-

Kč/m2/den, na dobu určitou od 1.5.2022 do  30.9.2022; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

225. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Muzeem Šumavy v Sušici, 

Náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice. Předmětem výpůjčky je 8 kusů obrazů určených 

k instalaci v reprezentačních prostorách Městského úřadu Sušice a pověřuje pana 

starostu podpisem smlouvy.  

 

226. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003709-00 se zhotovitelem 

JIMPRA s.r.o., U papírny 1051, 342 01 Sušice na zakázku „Těžení sedimentů z nádrže 

č. 2 - Luh“, kterým se mění cena díla na 317 492,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu 

města jeho podpisem. 

 

227. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž nového zdroje vytápění 

v objektu ČOV Sušice s firmou DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 342 01 Sušice, 

ve výši 199 856,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

228. Rada města schvaluje aktualizovaný vzor smlouvy o využití obecního odpadového 

hospodářství na území města Sušice, který nahrazuje původní vzor smlouvy 

ze dne 26. 2. 2019. 

 

229. Rada města neschvaluje souhlasné stanovisko pro akci: Rodinný dům (včetně vrtané 

studny a domovní ČOV)“ na pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, stavebník 

Podmínkou případného souhlasu je doložení dohody 

o úpravě povrchu ppč. 2328/22 v kú. Sušice nad Otavou. 

 

230. Rada města schvaluje smlouvu o připojení objektu Nádražní č.p. 260, Sušice 

k distribuční soustavě. Provozovatel soustavy GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 

01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

 

231. Rada města schvaluje smlouvy o připojení odběrných elektrických míst k distribuční 

soustavě ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, IČ 24729035 

v objektu Nádražní č.p. 260, Sušice.  

Jedná se o smlouvy číslo: 

22_SOP_01_4121946292,  

22_SOP_01_4121946419, 

22_SOP_01_4121946355,  

22_SOP_01_4121946384, 

22_SOP_01_4121946347, 

22_SOP_01_4121946349,  

22_SOP_01_4121946364,  

22_SOP_01_4121946373,  

22_SOP_01_4121946396,  

22_SOP_01_4121946405,  

22_SOP_01_4121946428.  

 

232. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 15, 1KK, ul.  Nádražní 1243, Sušice s  o jeden 

rok, tj. od 1.5.2022 do 30.4.2023.  
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233. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky a nesouhlasí 

se zařazením její žádosti o pronájem bytu do pořadníku žadatelů. 

 

234. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Sušice – 

stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – SO01, 

SO11, DSO21.1.“, kterou předložila LS stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, 

IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042, s nabídkovou cenou ve výši 9.989.975,- Kč 

bez DPH, tj. 12.087.869,75 Kč vč. 21% DPH. 

 

235. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Sušice – stavební 

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

DSO21.1.“ s vybraným dodavatelem LS stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, 

IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042, za cenu 9.989.975,- Kč bez DPH, tj. 12.087.869,75 

Kč vč. 21% DPH, a to po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle §246, zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

236. Rada města revokuje své usnesení č. 73 ze dne 7.2.2022:  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.  

 

237. Rada města schvaluje přerušení stavby na základě ustanovení č 7. smlouvy o dílo č. A-

003687-00, ze dne 19.11.2021, na akci „Sportovní hala Sušice“, z důvodu překážky 

dle ustanovení č.7.3.h) smlouvy. Přerušení bude trvat po dobu trvání překážky, nejvýše 

pak do 30.6.2022. Poté bude obnoveno jednání se zhotovitelem stavby.  

 

238. Rada města považuje na základě předložených dokumentů veškeré své úkoly vzešlé 

z požadavků Plzeňského kraje při plnění cíle převzetí provozu nemocnice v Sušici 

Plzeňským krajem za splněné, a nadále považuje cíl provozování nemocnice v Sušici 

Plzeňským krajem za jediný perspektivní a dlouhodobě udržitelný způsob poskytování 

lékařské péče široké veřejnosti v regionu. 

 

239. Rada města žádá Radu Plzeňského kraje o zohlednění názorů Odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v podnětech k zamýšlenému převodu nemocnice 

Sušice pod Plzeňský kraj ve vztahu k výsledku místního referenda a o přehodnocení 

svého rozhodnutí č. 1294/21 a k pokračování v práci směřující k převzetí provozu 

nemocnice v Sušici Plzeňským krajem. 

 

240. Rada města schvaluje provedení instalace vstupního turniketu rozhledny Svatobor 

dle nabídky společnosti Investtel s.r.o., Klatovy. Rada města z důvodu zavedení 

možnosti plateb bezkontaktními platebními kartami pověřuje Finanční odbor 

k předložení návrhu příslušné smlouvy a podmínek banky na některém dalším jednání 

rady města.  

 

241. 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 

společnosti předložit aktualizovaný finanční plán na rok 2022 do konce dubna. 
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242. 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 výběr auditora 

pro provedení auditu hospodaření společnosti Sušická nemocnice s. r. o. za rok 2021, 

a to společnost Audit One, s. r. o. Praha, IČ 09938419, za cenu 140.000 Kč bez DPH.  

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




