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U s n e s e n í  435. – 464.  

ze zasedání rady města ze dne 25. července 2022 

 

435. Rada města schvaluje program jednání. 

 

436. Rada města bere na vědomí zpracovaný Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních    

služeb pro ORP Sušice na období 2022-2024. 

 

437. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2022 na školní rok 2022/23 pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 

Sušice  

(1., 2., 3., 5. třída – 28 dětí, 4. a 6. třída – 26 dětí, 7. tř. - 21 dětí) a MŠ Sušice,  

Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída - 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. a 5. třída - 28 dětí, 

4. a 6. třída – 26 dětí) z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině 

a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě 

mateřských škol vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude 

překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení.  

 

438. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003704-00, „Sušice II, 

teplofikace bytových domů č. p. 793, 794, 795, 796“, zhotovitel STAVOPLAST KL 

spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO 40740056, který řeší snížení původní 

celkové ceny díla na 2.189.781,62 Kč bez DPH, tj. 2.518.248,86 Kč včetně DPH; 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

439. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1940/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 618 m2 ani jeho části o výměře cca 241 m2 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

440. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1069/45 (ostatní plocha-jiná 

plocha) o výměře cca 430 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.  

 

441. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 84 (vodní plocha-rybník)o výměře 

1 816 m2 v katastrálním území Vrabcov, a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

442. Rada města nesouhlasí se zřízením služebnosti k nemovité věci, jmenovitě části střechy 

v objektu - domu č.p. 856, na parc. č. st. 1891/1 a č.p. 857 na parc. č. 1891/2 v k.ú. 

Sušice nad Otavou za jednorázovou úplatu 899.163,- Kč.  

 

443. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14. 7. 2022. 

 

 

444. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 3+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  3. 

, 4. , 5. 
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445. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Sirkařská 976, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

3. 

446. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Pravdova 1062, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

447. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Pravdova 1065, Sušice na dobu 

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

 

448. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

449. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 4, ul. Pod Nebozízkem 

303, Sušice mezi na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2024. 

 

450. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 27, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi  na straně jedné a na 

straně druhé, na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023. 

 

451. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 10, ul. Kaštanová 1165, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi – bezrámový na náklady nájemců bytu 

Žadatelé si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru 

výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatelé jsou povinni uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

452. Rada města pověřuje starostu města zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 10, 2+1, ul. 

Pod Kalichem 66, Sušice, doručené dne 7. 6. 2022 paní é.  

 

453. Rada města bere na vědomí informaci o stavu stavby „Sportovní hala Sušice“ a ukládá 

odboru majetku zajistit s projektantem posouzení a případné zapracování navržených 

změn a v tomto smyslu upravit výkaz výměr. 

 

454. Rada města revokuje usnesení č. 428 ze dne 11. 7. 2022: 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.  

 

455. 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 34.046,00 Kč bez DPH oproti ceně smluvní, a to na 

2.851.317,70 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 dle 

přílohy.  

 

456. Rada města revokuje usnesení č. 429 ze dne 11. 7. 2022:  Rada města schvaluje dodatek 

č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003657-00 ze dne 2. 11. 2021 na akci (stavbu) s názvem 
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„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.  

 

457. 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 11.465,40 Kč (bez DPH) oproti ceně smluvní, a 

to na 3.106.701,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 

2 dle přílohy.  

 

458. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rozvojové území Pod 

Kalichem, Sušice“ se společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, 

kterým se mění cena díla na 42 368 488,73 Kč bez DPH, tj. 51 265 871,36 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

459. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci „Realizace průzkumného vrtu 

pitné vody v obci Velká Chmelná“ ve výši 213 660,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

460. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se v organizaci 301 sníží 

položka 5901 – rezerva o 400 tis. Kč a o stejnou částku se zvýší org. 2208 – ČOV 

obnova aeračních elementů. 

 

461. Rada města rozhodla o zadání zakázky „ČOV Sušice – obnova aeračního systému“ 

společnosti ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5, IČO 60826096 za cenu 

1 575 700,00 Kč bez DPH. 

 

462. Rada města bere na vědomí informaci o připravované výstavě urbanisticko-

architektonických prací studentů ČVUT, fakulty architektury, která bude zahájena 

nejdříve dne 25. 9. 2022. Vyplývá tak z diskuse členů rady. Důvodem posunu termínu 

je, aby zahájení vernisáže mohli být přítomni nově zvolení členové zastupitelstva.  

 

463. Rada města bere na vědomí informaci o poškození štítové zdi skladu soli a schvaluje 

provedení opravy za předpokladu minimalizace nákladů čerpaných z organizace 80 – 

Rezerva havárie. 

 

464. Rada města schvaluje Smlouvu o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve 

vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje s Plzeňským 

krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




