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U s n e s e n í  502. – 529.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 5. září 2022 

 

 

502. Rada města schvaluje program jednání. 

 

503. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí technického zařízení pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů s firmou CENDIS s. p. a pověřuje starostu města 

jejím podpisem.  

 

504. Rada města Sušice souhlasí s navýšením ceny pronájmu nebytových prostor bývalých 

garáží ve vlastnictví Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti – Petrini v obci Volšovy 

o výměře 269 m2 v užívání jednotky SDHO Volšovy z 53.400,-Kč na 60.576,- Kč 

ročně a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. 

 

505. Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč jako 

náhradu za poskytnutí vybavení bytu ukrajinským uprchlíkům a pověřuje starostu města 

podpisem darovací smlouvy. 

 

506. Rada města souhlasí s přijetím daru (desková hra: „Krycí jména“) pro ZŠ Sušice, 

Lerchova ul. 1112, 342 01 Sušice a ZŠ T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše 129, 342 01 

Sušice, od firmy Czech Games Edition s. r. o., Za černým mostem 1150/1c, Hloubětín, 

198 00 Praha 9, dle přílohy.  

 

507. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na Vzdělávací rodinné centrum Domeček 

Bc. Dominice Tóthové, IČ: 17262224 ve výši 10 500,- Kč jako úhrada na nájem 

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

z org. 191. 

 

508. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Spolku Pražský Sušičan, 

IČ: 01655558 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

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

 

509. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na přípravu a organizaci kulturně 

společenských akcí u příležitosti připomenutí 100 letého výročí založení Spolku 

Pražský Sušičan, IČ: 01655558 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

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

 

510. Rada města schvaluje odprodej pistole C 5650 za cenu 4 000,- Kč a D 6546 odprodat 

za cenu 5 000,- Kč. Pistole budou nejdříve nabídnuty zaměstnancům a v případě 

nezájmu budou předány do komisního prodeje specializované firmě na prodej zbraní.  

 

511. Rada města Sušice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na dodávku 3 ks nových 

parkovacích automatů, které budou umístěny na náměstí Svobody v Sušici s vítěznou 

firmou soutěže - WSA doprava a parkování s. r. o. za cenu 563993,10,- Kč s DPH 
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a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Zakázka bude provedena v souladu 

s předloženou nabídkou firmy WSA doprava a parkování s. r. o.  

 

512. Rada města Sušice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení dvanáctého 

kamerového bodu „Kaštanová“ s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 

Klatovy za cenu 149 424,-  Kč s DPH. Zakázka bude provedena v souladu 

s předloženou nabídkou firmy Investtel s.r.o. Klatovy. Rada města pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o dílo. 

 

513. Rada města schvaluje zahájení jednání o převodu hrobového zařízení na hrobovém 

místě č. I-A-25/Č od 

do majetku města a pověřuje odbor majetku dalším jednáním v této věci. 

 

514. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s názvem „Obnova veřejného osvětlení 

v ul. Studentská - úsek mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho a Smetanova“, s firmou 

LS STAVBY, s.r.o., Palackého 764, 340 22, Nýrsko, IČ: 64834042, za cenu 518.308,-

Kč bez DPH, tj. 627.153,- Kč vč. 21% DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy dle přílohy. 

 

515. Rada města bere na vědomí informaci o situaci na trhu s elektrickou energií. 

 

516. Rada města schvaluje kupní smlouvu na odkup nově vybudované inženýrské sítě – 

páteřního řadu jednotné kanalizace v ulici Pod Kalichem od Ing. Jana Mareše, Hluboká 

373, Sušice, IČO 12485128, za cenu 1.108.279,- Kč + DPH 21% a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

517. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odkup 

infrastruktury vybudované dle plánovací smlouvy č. A-003288 uzavřené dne 22.7.2019 

s 

 

518. Rada města souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci 

veřejného osvětlení v rámci výzvy NPO 1/2022. 

 

519. Rada města pověřuje Odbor majetku a rozvoje města zajistit posouzení možnosti 

instalace FV panelů na objekty města Sušice. 

 

520. Rada města bere na vědomí informaci pana starosty k jednání s krajem ve věci 

nemocnice v Sušici. 

 

521. Rada města odložila poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na další jednání 

rady města. 

 

522. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala výsledky 

hospodaření společnosti za rok 2021. 

 

523. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje výsledky 

hospodaření společnosti za rok 2021. 
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524. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje předloženou 

roční účetní závěrku společnosti Sušická nemocnice s.r.o. za rok 2021 a schvaluje 

převod účetní ztráty ve výši -1.716.471,21 Kč z účtu 431 000 - výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení na účet 429 000 – nerozdělená ztráta z minulých let. 

 

525. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala statutární audit 

společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2021. 

 

526. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala výroční zprávu 

společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2021. 

 

527. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 projednala Dopis auditora 

vedení účetní jednotky. 

 

528. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, ukládá jednateli 

společnosti průběžně informovat valnou hromadu o implementaci doporučených 

opatření. 

 

529. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, schvaluje čerpání účelové 

dotace ve výši 14 mil. Kč Sušickou nemocnicí, s.r.o. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 




