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U s n e s e n í  309. – 346.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 23. května 2022 

 

 

 

309. Rada města schvaluje program jednání. 

 

310. Rada města bere na vědomí výroční zprávu společnosti – Sušické kulturní centrum – 

SIRKUS, p.o. za rok 2021. 

 

311. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání Dětského dne Sboru dobrovolných 

hasičů Albrechtice, IČ: 65579445 ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu města 

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

 

312. Rada města schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 

na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy 

myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

číslo smlouvy (DMS): 541-2022-16233, uzavřenou mezi Českou republikou – 

Ministerstvem zemědělství a městem Sušice a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy dle přílohy. 

 

313. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zajištění inženýrských činností – projekčních 

prací na akci „Změna užívání Sokolovna Sušice – Kloub“, zhotovitel BLACKBACK 

s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČ 24763071, IČ 24257311 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

314. Rada města schvaluje zahájení stavební akce „Údržba a opravy skladového objektu 

u č. p. 28“ dle přiložené projektové dokumentace zpracované společností EGF spol. 

s r.o., Na Tržišti 862, Sušice. 

 

315. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební 

akci „Údržba a opravy skladového objektu u č. p. 28“ dle Směrnice č. 1/2017 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž 

zadávání se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem a zároveň 

schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Stavební firma 

RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice,  RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 

385, 342 01 Sušice, HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – 

Strašnice a STAFIS - KT s. r. o., Pačejov - Nádraží 74, 341 01 Horažďovice. 

 

316. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10.5.2022. 

 

317. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 4+1, ul. Kaštanová 1168, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. paní  s podmínkou vrácená 

stávajícího bytu 3+1,  

 

318. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. pan  2. paní  
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319. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 2+1, ul. Pravdova 1067, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

320. Rada města souhlasí s přidělením 10 bodů z důvodu mimořádné situace paní 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Volšovská 857, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku paní 

 

321. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Kaštanová 1165, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu . 

 

322. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu  

 

323. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 1+1, ul. Pod Nebozízkem 303, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku panu . 

 

324. Rada města revokuje usnesení č. 272 ze dne 25.4.2022 ve věci přidělení bytu č. 37, 

1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu určitou jednoho roku paní . 

 

325. Rada města souhlasí s přidělením 17 bodů z důvodu mimořádné situace panu  

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

určitou jednoho roku panu  

 

326. Rada města souhlasí s přidělením 17 bodů z důvodu mimořádné situace panu 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 506, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku panu . 

 

327. Rada města revokuje usnesení č. 275 ze dne 25.4.2022 ve věci přidělení bytu č. 13, 0+1, 

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

 

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

jednoho roku paní . 

 

329. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 15, ul. Sirkařská 978, 

Sušice mezi paní na straně jedné a paní  

na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1.6.2022 do 31.5.2024. 

 

330. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 28, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi paní na straně jedné a panem  

na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.6.2022 do 31.5.2027. 

 

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

určení č. 14, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s paní  o jeden rok, 

tj. od 1.6.2022 do 31.5.2023. 

 

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

stání č. 1, ul. Kaštanová 1257, Sušice s panem  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.6.2022 do 31.5.2023. 
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333. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 5, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.6.2022 do 31.5.2023. 

 

334. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na akci „ZŠ Lerchova – výměna skleněných 

výplní spojovacího krčku“ s firmou Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 

342 01 Sušice, IČ 279 82 190 s cenou 557 119,- Kč bez DPH, tj. 674 114,- Kč včetně 

21% DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

335. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se v organizaci 301 sníží 

položka 5901 – rezerva o 500 tis. Kč, o stejnou částku se v rámci téže organizace posílí 

položka 5171. 

 

336. Rada města projednala aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období 2022 až 2031 a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento plán 

financování s tempem růstu nájemného dle přílohy. 

 

337. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 se společností 

STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora na akci 

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“, kterým se mění termín dokončení 

díla a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

338. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 

2264/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 16 m
2 

v katastrálním území 

Sušice nad Otavou p. , bytem Sušice, za kupní cenu 250,- Kč za m
2
 

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

smlouvy.  

 

339. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č.  B-000070-00 ze dne 15.7.1998, 

na část pozemku p.č. 149/2 (ovocný sad) o výměře cca 200 m
2 

v k.ú. Sušice nad Otavou 

mezi městem Sušice a p. , dohodou ke dni  31.5.2022.   

 

340. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. A-001000-00 ze dne 24.6.2009, 

na část pozemku p.č. 149/2 (ovocný sad) o výměře cca 300 m
2 

v k.ú. Sušice nad Otavou 

mezi městem Sušice a p. , dohodou ke dni  31.5.2022.   

 

341. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Ing. Petrem Kunclem, 

IČ: 7428216 a firmou Horest Group s.r.o., Plzeň, IČ: 14419793, v souladu s bodem IV. 

nájemní smlouvy č. A-003761-00 ze dne 29.4.2022.  

 

342. Rada města neschvaluje záměr směny části pozemku p.č. 561/2 (ostatní plocha-ostatní 

komunikace) o výměře cca 395 m
2 

v majetku města Sušice za část pozemků p.č. 419/4 

(trvalý travní porost) o výměře 22 m
2 

a 419/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 

o výměře cca 34 m
2 

v majetku  vše v katastrálním území Dolní 

Staňkov a jeho zveřejnění na úřední desce. 

 

343. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 955/25 (ostatní plocha - 

manipulační plocha) o výměře cca 25 m
2
 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

pozemku a jeho zveřejnění na úřední desce města.   
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344. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázové účelové dotace 

na rok 2022, určené ke krytí části nákladů na spotřebovanou elektrickou energii 

v prostorách sokolovny, ve výši 30. 000,- Kč, s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol 

Sušice, T. G. Masaryka 120, Sušice II, 342 01, IČ: 49212320, a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

345. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003687-00, 

ze dne 19.11.2021, na stavbu „Sportovní hala Sušice“ se zhotovitelem akce, firmou 

HSF System SK s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03, Žilina, Slovenská republika, 

IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, který řeší přerušení stavby po dobu překážky, 

a pověřuje starostu podpisem dodatku dle přílohy. 

 

346. Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 

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

a převodníku Focusrite v celkové ceně 39 200,- Kč. 

 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 

 




