
U s n e s e n í  347. – 387.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 6. června 2022 

 

 

 

347. Rada města schvaluje program jednání. 

 

348. Rada města schvaluje potřebnost zařazení pracovních úvazků do rozvojové sítě 

sociálních služeb Plzeňského kraje pro soc. služby: denní stacionář, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a odlehčovací služby vykonávané Centrem Hájek z.ú. 

 

349. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: Hospic sv. 

Jana N. Neumanna, Prachatice 5 000,- Kč, Středisko výchovné péče Domažlice 5 000,- 

Kč, Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, org. Sušice 15 000,- Kč, Poradna pro 

rodinu, manželství, o.p.s. Strakonice 10 000,- Kč, FOKUS Písek, z.ú., pobočka Sušice 

10 000,- Kč, Svaz zdravotně postižených, Sušice 15 000,- Kč, Raná péče Kuk, Plzeň 

5 000,- Kč, Linka bezpečí, Praha 3 000,- Kč a současně pověřuje starostu města 

podpisem smluv. Částky budou hrazeny z org. 191. 

 

350. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2022 

ve městě Škofja Loka (Slovinsko) ve dnech 25. - 28. 8. 2022 ve složení: General 

meeting – Bc. , Ing. , Education meeting - Ing. 

, studentky - , , projekt Juniors for seniors (non 

delegates) – Ing.  Mgr.   

 

351. Rada města bere na vědomí informaci o projektu „Europas-Wertze-Wanderweg“ 

organizace Europa Union Bayern, město Sušice se do projektu nezapojí.  

 

352. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady společnosti Sušické 

lesy a služby s. r. o. ze dne 2. 4. 2022. 

 

353. Rada města Sušice v působnosti valné hromady projednala a schvaluje účetní závěrku 

společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. za rok 2021.  

 

354. Rada města Sušice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 

4 894 866,92 CZK takto:  

Příděl do SF       800 000,00 CZK 

Nerozdělený zisk minulých let             4 094 866,92 CZK 

 

355. Rada města souhlasí s konáním akcí na ostrově Santos pořádaných nájemci Janem 

Adamcem, IČ: 72259922 a Jakubem Adamcem, IČ: 86864963 dle přílohy za dodržení 

podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru 

ostrova Santos. 

 

356. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na modernizaci zařízení moštárny Základní 

organizaci Českého zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992 ve výši 47 000,- Kč 

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

z org. 191. 



 

357. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Základní organizaci 

Českého zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje 

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

 

358. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia městu Kašperské Hory, Náměstí 1, 

341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645, dne 10. 9. 2022 a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

359. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „SuPrBěh (Sušický překážkový 

běh)“ pořádané OCR and Trailrun, z. s. na ostrově Santos z 30. 7. 2022, příp. 6. 8. 2022 

na 31. 7. 2022 za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní 

užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

360. Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 1 pololetí 2022 ředitelům 

těchto příspěvkových organizací: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská 

škola Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní škola 

T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, Základní umělecká škola Františka Stupky, 

Lerchova 255 a Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, dle přílohy. 

 

361. Rada města souhlasí se zřízením přípravné třídy v ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, 

342 01 Sušice pro školní rok 2022/2023.  

 

362. Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok 2021 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města za rok 2021 a vyjádření 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

363. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní závěrky, sestavené 

k 31.12.2021, za rok 2021.  

 

364. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení převodu z účtu 431 Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let. 

 

365. Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

366. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění platebního terminálu s firmou Worldline 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

367. Rada města bere na vědomí informaci o stavu stavby „Sportovní hala Sušice“. 

 

368. Rada města souhlasí se změnou v realizaci teplofikace v BD čp. 796/II: byt č. 2, v 3. NP 

(nájemníci ) nebude připojen k centrálnímu zdroji tepla. Nájemníci, 

, se budou podílet na úhradě nákladů na vytápění celého domu 

v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění.  

 

369. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu 

pozemků p.č. 297/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 652 m
2 

 a 297/10 

(trvalý travní porost) o výměře 1072 m
2 

 v katastrálním území Dolní Staňkov z majetku 



Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha, IČ: 01312774, 

do majetku města Sušice.  

 

370. Rada města doporučuje zastupitelstvu města  rozhodnout  o bezúplatném převodu 

pozemku p.č. 2331/9  (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 1304 m
2
 

v katastrálním území Sušice nad Otavou z  majetku Státního pozemkového úřadu,  

Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha, IČ: 01312774, do majetku města Sušice.  

 

371. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 519/30 

(zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 321 m
2
 p. , 

bytem Chmelná, za kupní cenu 113.634,- Kč a část nákladů spojených s prodejem. 

 

372. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 519/37 

(zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 353 m
2
 p.  

oba bytem Chmelná, za kupní cenu 108.724,- Kč a část nákladů spojených s prodejem. 

 

373. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 519/38 

(zahrada) v k. ú. Velká Chmelná o výměře 328 m
2
 , 

bytem Chmelná, za kupní cenu 101.024,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; 

k tomuto pozemku bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města 

za náhradu 20.000,- Kč, kterou Město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí manž. 

. 

 

374. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 519/39 

(zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 200 m
2
 , bytem Plzeň, 

za kupní cenu 52.400,- Kč a část nákladů spojených s prodejem.  

 

375. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemků p.č. 519/65 

(ostatní plocha-neplodná půda)  o výměře cca 152 m
2 

a st. 51 (zastavěná plocha 

a společný dvůr) o výměře  1117 m
2 

vše v k.ú. Velká Chmelná do podílového vlastnictví 

p.  

 všichni bytem Chmelná a MUDr. bytem Plzeň, za kupní 

cenu 46.816,- Kč za p.p.č. 519/65 a  344.036,- Kč za p.p.č. st. 51 a část  nákladů 

spojených s prodejem; k pozemku p.č. st. 51 bude  zřízeno věcné břemeno vedení 

vodovodu v majetku města za náhradu 6.870,- Kč, kterou město Sušice, jako strana 

oprávněná, uhradí kupujícím. 

 

376. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemků p.č. 519/63 

(ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 1160 m
2 

 a  st. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 200 m
2  

vše v k.ú. Velká Chmelná Ing. , bytem Chmelná, 

za kupní  cenu 357.280,- Kč za p.p.č. 519/63 a 61.600,- Kč za p.p.č. st. 58 a náklady 

spojené s prodejem; k pozemku p.č. 519/63 bude  zřízeno věcné břemeno vedení 

vodovodu v majetku města za náhradu 6.460,- Kč, kterou město Sušice, jako strana 

oprávněná, uhradí    

 

377. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 519/64 

(ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 239 m
2
 v k.ú. Velká Chmelná 

do společného vlastnictví p.  

 všichni bytem Chmelná,  MUDr. 

 bytem Plzeň (½), a Ing. , bytem Chmelná (½) za kupní cenu 



73.612,- Kč  a náklady spojené s prodejem;  k p.p.č. 519/64   bude zřízeno věcné 

břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 9.290,- Kč, kterou město Sušice, 

jako strana oprávněná, uhradí kupujícím.   

 

378. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 398/8 (ostatní plocha – 

neplodná půda) o výměře cca 100 m
2 

a p.č. 399/1 (orná půda)  o výměře cca 100 m
2
 vše 

v katastrálním území Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 

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

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím 

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

zařízení distribuční soustavy -  zemní kabel NN v pozemcích města p.č. 1897/24 

a 1897/21 v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 2.000,- Kč + 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

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

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce  a.s.,  Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím 

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

zařízení distribuční soustavy -  - kabelové vedení NN, kabelové vedení VN, 

rozpojovacích skříní, pojistkových skříní a betonových sloupů v pozemcích  města p.č. 

1411/1, 1418/7, 1474/26, 2262/1, 2688/33, 2688/16, 2688/17, 2688/18, 2688/19, 

2688/20, 2688/21, 2688/22, 2688/23, 2688/24, 2688/25, 2688/26, 2688/27, 2688/28, 

2688/29, 2688/30, 2688/31, 2688/15, 2688/14, 2688/13, 2688/12, 2688/11, 2688/10, 

2688/9, 2688/8, 2688/7, 2688/6, 2688/5, 2688/4, 2688/3, 2688/2, 1422/1  v katastrálním 

území  Sušice nad Otavou, za jednorázovou náhradu 124.100,- Kč + DPH;  a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

381. Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. A-003203-00 ze dne 28.2.2019 

mezi městem Sušice a p. , který se týká rozšíření 

předmětu nájmu o podium a sadu dřevěných kuželek; a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

382. Rada města neschvaluje odkoupení pozemků p.č. 245/3 (ostatní plocha-neplodná půda), 

247/2, 242, 243, 248, 245/1 (vše ostatní plocha-ostatní komunikace) vše v katastrálním 

území Rok. 

 

383. Rada města neschvaluje nájemci kiosku Ostrova Santos dočasné umístění nafukovacích 

atrakcí pro děti na části pozemku p.č. . 1178/3 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

o výměře cca 225 m
2
 ve slunné dny v termínu od 1.6.2022 do 15.9.2022. 

 

384. Rada města schvaluje návrh na zahájení aktivit k pořízení nové promítací technologie 

kina. 

 

385. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření k navýšení 

prostředků na úhradu tepla dle návrhu. 

 

386. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. se sídlem 

Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302 schvaluje uzavření smlouvy 



o poskytování právních služeb a právní pomoci mezi Sušickou nemocnicí, s.r.o., 

IČ: 08176302 a JUDr. Martinem Haladou, LL.B.,advokátem, ev. č. ČAK: 19981, 

IČ: 75417197. 

 

387. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. se sídlem 

Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302 schvaluje čerpání účelové dotace 

ve výši 12 mil. Kč Sušickou nemocnicí, s.r.o. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města   




