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U s n e s e n í  242. – 286. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 25. dubna 2022 

 

 

 

242. Rada města schvaluje program jednání. 

 

243. Rada města souhlasí s dodatkem č. 2 Smlouvy o výpůjčce schválené 1.6.2020 

s Charitou Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

244. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Muzeu Šumavy Sušice, IČ: 00075116 na 

vydání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy XII. ve výši 10 000,- Kč a pověřuje 

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

 

245. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 

na částečnou úhradu pohonných hmot konvoje historických válečných vozidel 

na oslavách osvobození v Sušici ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

 

246. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu 

v Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši 50.000,- Kč na projekt „Aktualizace 

městského informačního a orientačního systému v Sušici“ a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 

247. Rada města schvaluje vyčlenění bytu č. 2 na adrese Volšovská 856 z bytového fondu 

pro účely uskladnění materiálu z dočasného nouzového přístřeší pro uprchlíky.     

 

248. Rada města bere na vědomí výroční zprávu organizace Sportoviště města Sušice, p. o. 

za rok 2021. 

 

249. Rada města se na svém zasedání dne 25. dubna 2022 usnesla vydat na základě 

ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, ust. § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 

Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s ust. § 11 odst. 2, § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Nařízení č. 

1/2022 města Sušice o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na území 

Obce s rozšířenou působností Sušice, pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací 

obvody Kašperské Hory 2, Železná Ruda 2, Nýrsko a Nezařízené, sloučené do jednoho 

zařizovacího obvodu, zahrnujícího celé území ORP Sušice, mimo území NP Šumava, 

v katastrálních územích uvedených v příloze č. 1 nařízení, s platností od 1. 1. 2024 do 

31. 12. 2033. 

 

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

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

s názvem „Výběr zpracovatele LHO na území ORP Sušice“ Regionální rozvojové 

agentuře, o.p.s., Stachy 422, 384 73 Stachy, IČ: 25154711, za cenu 28.000,- Kč bez 
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DPH, tj. 33.880 Kč vč. 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle 

přílohy. 

 

251. Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 44 k pojistné smlouvě č.3000093917 

(8602630048) – Kooperativa a.s. (dopojištění nemovitosti) a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

252. Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavební úpravy, která je podmínkou 

souhlasného stanoviska pro akci: Rodinný dům (včetně vrtané studny a domovní 

ČOV)“ na pozemku p.č. 1518/3, 1518/10, 1519/22 v k.ú. Sušice nad Otavou, 

 

253. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na instalaci rozvodu slaboproudu v domech v  č.p. 

718 – 719, ul. 5.května a 720 – 721, ul. U Kapličky, Sušice II s Petrem Kalným, se 

sídlem Nuželická 51/III, 342 01 Sušice, IČ: 43319670, za cenu 345 212,- Kč bez DPH, 

tj. 396 994,- Kč včetně 15% DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

254. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2254/60 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) o výměře 19 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, a jeho 

zveřejnění na úřední desce města. 

 

255. Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 60/III v Sušici 

III, ul. Nuželická na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve IV. nadzemním podlaží o 

celkové výměře 84,62 m2, užívaných na základě nájemní smlouvy č. A-002638-00 ze 

dne 26.1.2016 nájemcem 

 

256. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 60/III v Sušici 

III, ul. Nuželická, na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve IV. nadzemním podlaží o 

celkové výměře 84,62 m2 (kancelář č. 9 o výměře 63,2 m2 + podíl na společných 

prostorech o výměře 21,42 m2), a jeho zveřejnění na úřední desce města.    

 

257. 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 pozemku města p.č. 1587/1 v k.ú. Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 3692-78/2020, za celkovou náhradu 550,- Kč + DPH; a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

258. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 2256/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře 7 m2 panu: Thi Nga 

Pham, bytem Sušice, pro umístění prodejního stánku. 

 

259. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2670 (ostatní plocha - jiná plocha) 

o výměře cca 48 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou p. na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 4.800,- Kč; a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

260. 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  
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oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy - podzemního kabelového vedení NN v pozemku města 

p.č. 2340/15 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 3732-34/2021, za celkovou náhradu 1.350,- Kč + DPH; a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

261. Rada města souhlasí s postoupením práv a povinností ze smlouvy o nájmu věci ze dne 

18.10.1995 na pronájem ejpovické buňky, z dosavadního nájemce 

na nového nájemce  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

262. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1941/111 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 1000 m2 panu pro uspořádání sportovní akce 

Monster Truck Show ve dnech 14.5.2022 - 15.5.2022, za celkové nájemné ve výši 1 

000,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

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

“Realizace průzkumného vrtu pitné vody v obci Velká Chmelná“ společnosti V.H.S.H. 

s.r.o., Ptákovická 489, 386 01 Strakonice ve výši 334 600,00 Kč bez DPH, tj. 

404 866,00 Kč včetně DPH. Rada města schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

264. Rada města rozhodla o zadání zakázky – zpracování technicko-ekonomické studie na 

akci „Sušice, čistírna odpadních vod“ společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 

370 01 České Budějovice za cenu 219 700,- Kč bez DPH. 

 

265. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zpracování technicko-ekonomické studie na 

akci „Sušice, čistírna odpadních vod“ se společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 

1, 370 01 České Budějovice, ve výši 219 700,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

266. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.4.2022. 

 

267. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 2+1, ul. Pravdova 1063, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu 

 

268. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 14, 2+1, ul. Volšovská 857, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu 

 

269. Rada města souhlasí s přidělením 2 bodů z důvodu mimořádné situace paní 

a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Lerchova 711, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

270. Rada města revokuje usnesení č. 131 ze dne 21.2.2022 ve věci přidělení bytu č. 8, 1+1, 

ul. Kaštanová 1163, Sušice na dobu určitou jednoho roku panu 

 

271. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Kaštanová 1163, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

 

272. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 37, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 
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273. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 317, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku panu 

 

274. Rada města revokuje usnesení č. 135 ze dne 21.2.2022 ve věci přidělení bytu č. 13, 0+1, 

ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou jednoho roku panu 

 

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

jednoho roku paní  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1. 

 

276. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Pod Antonínem 794, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku paní 

277. Rada města revokuje usnesení č. 740 ze dne 13.12.2021 ve věci přidělení bytu č. 403, 

1+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

 

278. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.5.2022 do 30.4.2023. 

 

279. Rada města na základě žádosti paní  souhlasí s umístěním sídla firmy 

MIPAHO s.r.o. na adrese ul. Nádražní 1243, Sušice.  

 

280. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky paní a nesouhlasí se 

zařazením její žádosti o pronájem bytu do pořadníku žadatelů. 

 

281. Rada města souhlasí s pronájmem skladu v přízemí objektu čp. 66, ul. Pod Kalichem, 

Sušice. 

 

282. Rada města schvaluje návrh na majetkové a finanční vyrovnání s členy Bytového 

družstva Sadová. 

 

283. Rada města schvaluje realizaci baru a zápultí chaty Svatobor dle nabídky Jana 

Čtvrtníka, Na Hejčarech 160, Dolní Bukovsko za cenu max. 259.104,- Kč bez DPH. 

 

284. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003656-00 ze dne 2.11.2021 

na akci (stavbu) s názvem „Výměna kotle v kotelně Sirkařská (K1)“, s firmou 

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01, IČ: 25549464, kterým se 

prodlužuje termín dokončení akce do 31.7.2022, a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku č. 1 dle přílohy.  

 

285. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003657-00 ze dne 2.11.2021 

na akci (stavbu) s názvem „Výměna kotle v kotelně Pravdova (K2)“, s firmou 

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01, IČ: 25549464, kterým se 

prodlužuje termín dokončení akce do 31.7.2022, a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku č. 1 dle přílohy.  
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286. Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Fr. Stupky v Sušici na zakoupení hudebních 

nástrojů. 

 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




