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U s n e s e n í  388. – 412.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 20. června 2022 

 

 

388. Rada města schvaluje program jednání. 

 

389. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele Lesních hospodářských 

osnov Sušice, zařizovací obvod Sušice ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle přílohy. 

 

390. Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele Lesních hospodářských osnov Sušice, 

zařizovací obvod Sušice ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Ivana Zemenová, Ing. Petr 

Kolář, určený zástupce kontrolního výboru, určený zástupce finančního výboru, 

náhradníci: František Jelínek, Ing. Petra Hanzlíková, Ing. Radek Vastl. 

 

391. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6.6.2022. 

 

392. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. 5. května 668, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

3.  4. 

5.  6. 

 

393. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 11, ul. Pravdova 1063, 

Sušice mezi panem na straně jedné a panem 

na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1.7.2022 do 30.6.2024. 

 

394. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 9, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi panem na straně jedné a paní  na straně 

druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.7.2022 do 30.6.2027. 

 

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

stání č. 3, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.7.2022 do 30.6.2023. 

 

396. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal nájemce bytu č. 12, ul. Vodní 142, Sušice s výší měsíčních 

splátek 2.000,- Kč. 

 

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

určení č. 29, 1KK, ul. Nádražní 1243, Sušice s  o jeden rok, tj. 

od 1.7.2022 do 30.6.2023. 

 

398. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice 

ze dne 7.6.2022.  

 

399. Rada města schvaluje studii zastavitelnosti – obytné zóny Pod Kalichem, zpracované 

Alenou Vochovou a Alicí Netrvalovou, investor Přemysl Písař MBA, Ph.D. V bývalém 
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areálu zahradnictví řeší etapu č. I, která navrhuje 8 dvojdomků a etapu II, která řeší 

přestavbu vazárny a kotelna na bytové jednotky. Záměr současně zachová dětský 

domov a zlepší jeho komfort. 

 

400. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A – 003755-00, kde předmětem 

plnění je zhotovení stavby s názvem „Sušice II – zateplení panelových domů č.p. 718 – 

719, ulice 5. května a č.p. 720 -721, ulice U Kapličky“, zhotovitel společnost MIRAS – 

stavitelství a sanace s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha Hostivař, IČ. 263 85 

759. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A – 003755-00 nově stanovuje celkové plnění díla 

ve výši 14 131 562,54 Kč bez DPH, tj. 16 251 296 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

401. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 75 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v k.ú. Rok o výměře 310 m2  na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 2.790,- Kč; a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

402. Rada města schvaluje pronájem pozemků p. č. 1029/3, 1049/1 a 1048 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, a to na dobu určitou od 22.7.2022 do 24.7.2022 pro pořádání akce 

Piggybeer Session p. Pavlu Kahlemu, IČ: 09525190; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

403. Rada města souhlasí s podnájmem skateparku p. Pavlu Kahlemu, IČ: 09525190, a to 

na dobu určitou od 22.7.2022 do 24.7.2022 pro pořádání akce Piggybeer Session.  

 

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

2254/60 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 19 m2 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou  bytem Sušice, za kupní cenu 

6.650,- Kč a náklady spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

405. Rada města neschvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 52,1 m2 (prostor č. 3) 

v objektu čp. 10/I v Sušici, ul. Poštovní, který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 

113/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Sušice nad Otavou. 

 

406. 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 2 000,- Kč/m2 + DPH. 

 

407. 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, IČ: 24729035, 

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

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně 

v pilíři, v pozemcích města p.č. 636/1 a 2282/1 v katastrálním území Rok, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 3708-1/2021,  za celkovou náhradu 600,- Kč + 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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408. Rada města rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby, zadávané 

podle směrnice města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: „Singletraily Sušice 

– 2. etapa“ projektové kanceláři Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, Goldscheiderova 

2925/3, 301 00 Plzeň. 

 

409. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Trailové stezky Sušice – 2. etapa - 

dokumentace pro územní řízení“, s projektovou kanceláří Boula IPK s.r.o., 

IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň ve výši 105 000,00 Kč bez DPH, 

tj. 127 050,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

410. Rada města bere na vědomí informaci o změně vybavení lesoparku Pod Kalichem. 

 

411. Rada města schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o., 

se sídlem: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy, IČ: 04510984, kterým se mění části 

příloh č. 1 a č. 2 smlouvy. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

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

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 




