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U s n e s e n í  413. – 434.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 11. července 2022 

 

 

413. Rada města schvaluje program jednání. 

 

414. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2022 Grantového programu Města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací na montáž 

a demontáž pódia dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky 

budou hrazeny z org. 184. 

 

415. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na benefiční akci pro Kubíčka 

ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostu 

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

 

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

Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území 

Plzeňského kraje pro rok 2022“ ve výši 40.000 Kč na projekt „Dovybavení Městského 

informačního centra v Sušici“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace. 

 

417. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na akci „Šumavská palačinka – LIGA AVV 

2022“ pro Para Delta Club Sušice, z. s., IČ: 02206005 ve výši 25 000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 180. 

 

418. Rada města schvaluje výběr zhotovitele stavební akce „Údržba a opravy skladového 

objektu u č. p. 28“ firmu HMpro cz s. r. o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10, 

IČO: 24801224, DIČ: CZ24801224 s nabídkovou cenou 931.362,00 Kč bez DPH, t.j. 

1.126.948,02 Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo. 

 

419. Rada města schvaluje smlouvu č 2206161 o poskytování elektronických komunikací 

s poskytovatelem FIXNET s.r.o., Pravdova 1274, 34201 Sušice cenou 400,- Kč/měsíc 

bez DPH a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 

420. Rada města schvaluje poskytnutí náhrady za demontované reklamní poutače v ulici 

T.G.Masaryka ve výši 10.000,- Kč + DPH provozovateli reklamy na těchto poutačích. 

 

421. Rada města schvaluje aktualizaci územní studie „Rodinné domy a ZTV lokalita 

U Vodárny, Sušice“, zpracovatel Ing. arch Franěk, EGF, spol. s.r.o., Na Tržišti 862, 

Sušice 342 01 Sušice, kterou se upravuje stavební čára v jihozápadní části pozemku p.č. 

973/21 a 955/12 v k.ú. Sušice nad Otavou.  

 

422. 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, jako budoucím oprávněným, spočívající 

v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy -  
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kabelové vedení NN a 2 ks pilíř v pozemcích  města p.č. 377/2, 377/15 a 377/1 

v katastrálním území Sušice nad Otavou,  za celkovou náhradu 3.200,- Kč + DPH;  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

423. 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 - podzemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně 

v pilíři, v pozemcích města p.č. 1366/2 a 2264/3 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3818-182/2022,  za celkovou 

náhradu 6.100,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

424. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.  2576 (ostatní plocha - jiná 

plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou k umístění reklamní cedule na stávající 

stojan, a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

425. 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. 

 

426. 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.    

 

427. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na projektové práce „Domov důchodců Sušice, 

nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III“, s firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 

4, Pakoměřice, 250 65, Bořanovice, IČ: 49787454, za cenu 195.000,- Kč bez DPH, 

tj. 235.950,- Kč vč 21% DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

428. Rada města schvaluje dodatek č. 2 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 konečná cena díla snižuje o 20.024,20 Kč bez DPH oproti ceně smluvní, a to 

na 2.865.339,50 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 

dle přílohy.  

 

429. Rada města schvaluje dodatek č. 2 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 konečná cena konečná díla navyšuje o 26.207,20 Kč (bez DPH) oproti ceně smluvní, 

a to na 3.121.442,80 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku 

č. 2 dle přílohy.  

 

430. Rada města jmenuje paní Danielu Bálkovou členkou komise SPOZ. 

 

431. Rada města pověřuje pana starostu dopisem informovat pana hejtmana o výsledku 

projednání jeho návrhu v radě města. 
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432. Rada města ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti do dotačního systému kraje 

na podporu nemocnice v roce 2022 ve výši 50% předpokládané ztráty nemocnice 

v tomto roce, což představuje cca 15 mil. Kč. 

 

433. Rada města ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti do dotačního systému kraje 

na podporu nemocnice v roce 2023 ve výši 50% až 70% předpokládané ztráty 

nemocnice v daném roce. 

 

434. Rada města pověřuje pana starostu opakovaně vyzvat dopisem pana hejtmana 

k pokračování procesu přípravy změny provozovatele sušické nemocnice tak, aby byly 

vyjasněny majetkové, právní, personální a odborné otázky. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 




