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U s n e s e n í  530. – 568. 

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 19. září 2022 

 

 

530. Rada města schvaluje program jednání. 

 

531. Rada města schvaluje koncept kronik za rok 2018 – 2021. 

 

532. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace na vydání knihy Karla Klostermanna 

Šumava Jiřímu Šolcovi. 

 

533. Rada města schvaluje nový platový výměr ředitelce ŠJ Sušice, Nuželická 25, Sušice, 

a to od 1. 9. 2022 dle přílohy. 

 

534. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout účelovou dotaci organizaci 

FOKUS Písek, z.ú. na zajištění sociální služby Sociální rehabilitace (ID 4804651) 

v ORP Sušice ve výši 100 000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 98. 

 

535. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout účelovou dotaci organizaci 

FOKUS Písek, z.ú. na zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny (ID 

2927758) v Sušici. 

 

536. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení správy a údržby 

hřbitovů č. A-000603-00 s Pohřební službou Adámek s.r.o., Na Vršku 59, 342 01 

Sušice, IČO: 279 786 81, DIČ: CZ279 786 81, kterým se změní roční paušální odměna 

z původních 203.496,- Kč bez DPH na 284.358,- Kč bez DPH s automatickým ročním 

nárůstem o valorizaci a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

537. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. A-001286-00 

s Pohřební službou Adámek s.r.o., Na Vršku 59, 342 01 Sušice, IČO: 279 786 81, DIČ: 

CZ279 786 81, kterým se změní roční paušální odměna z původních 127.056,- Kč 

bez DPH na 177.544,- Kč bez DPH s automatickým ročním nárůstem o valorizaci 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

538. Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 se společností 

STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora na akci 

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“, kterým se mění cena díla 

na 11 808 174,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

539. 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 – zemní kabelové vedení  NN v pozemcích města p.č. 

259/4 a 552  v k.ú. Dolní Staňkov v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 298-

111/2021, za celkovou náhradu 1.000,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 
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540. 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 – zemní kabelové vedení NN v pozemku města p.č. 1340/3 

v k. ú.  Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3833-

166/2019, za celkovou náhradu 4.165,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

541. 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 - zemní kabelové vedení NN v pozemcích města p.č. 

2328/22 a 1549 v k.ú. Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 3829-157/2018, za celkovou náhradu 295,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

542. 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 - zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň v pozemku 

města p.č. 1340/2 v k. ú.  Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3831-156/2018, za celkovou náhradu 75,- Kč + DPH; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

543. 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 - přípojkový pilíř a zemní kabelové vedení NN 

v pozemcích města p.č. 1340/2 a 1340/3 v k. ú.  Sušice nad Otavou v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 3830-154/2018, za celkovou náhradu 3.940,- Kč 

+ DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

544. 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 - zemní kabelové vedení NN v pozemcích města p.č. 

369/26, 387/16 a 387/7 v k. ú. Sušice nad Otavou v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3838-165/2019, za celkovou náhradu 2.870,- Kč + DPH; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

545. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1048 o výměře cca 5000 

m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, a to na dobu určitou od 26.9.2022 

do 2.10.2022 pro umístění Cirkusu Metropol, p. Antonínovi Šimkovi, Čelákovice, 

IČ: 76480551, za nájemné 7 000,- Kč bez DPH; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

546. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 65/1 (ostatní plocha - neplodná 

půda) v k.ú. Červené Dvorce o výměře cca 67 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.   
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547. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Sušice, 

Smetanova ul. 1095, se sídlem Smetanova 1095/II, 342 01 Sušice, IČ: 60610361 a paní 

Kristýnou Havlíčkovou, Srní 53, 341 92 Kašperské Hory, IČO 11808918, a to prostor 

třídy MŠ v hospodářské budově na st. p.č. 2684 v k. ú. Sušice nad Otavou dobu určitou 

od 1.10.2022 do 30.6.2023.      

 

548. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-002533-00 o nájmu části pozemku 

p.č. 1586/3 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 13 m2 s 

 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. 

 

549. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6.9.2022. 

 

550. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 3+1, ul. 5. května 719, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 

.  

 

551. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Sirkařská 978, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 

552. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. U Kapličky 721, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku panu Josefu Burešovi.  

 

553. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 1+1, ul. Nádražní 520, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

554. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Nádražní 382, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

555. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 20, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku p   

 

556. Rada města souhlasí s přidělením bytu č.404, 1+1/I. ktg., ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku p  

 

557. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  na straně jedné a 

 na straně druhé na dobu určitou pěti let, tj. 

od1.10.2022 do 30.9.2027. 

 

558. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 25, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi na straně jedné a  na straně druhé 

na dobu určitou pěti let, tj. od 1.10.2022 do 30.9.2027.  

 

559. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 15, ul. U Kapličky 720, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi - bezrámový na náklady nájemce bytu 

 Žadatel si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na Odboru 

výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatel je povinen uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 
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560. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 3, ul. U Kapličky 720, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi  - bezrámový na náklady nájemce

 Žadatel si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na Odboru 

výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatel je povinen uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

561. Rada města revokuje usnesení č. 449 ze dne 25.7.2022 ve věci podnájmu 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. 

 

562. Rada města souhlasí s prominutím nájemného Charitě Sušice za období od 21.7.2022 

dosud.  

 

563. Rada města nesouhlasí se slevou z nájmu od 1.9.2022 

 

564. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi 

 Sušice a městem Sušice, byt č. 403, ul. Pod Svatoborem 56, 

Sušice. 

 

565. Rada města bere na vědomí informaci zhotovitele o aktuální ceně projektu „Sportovní 

hala Sušice. 

 

566. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003756-00, ze dne 

29.4.2022, na akci s názvem „Sušice -  stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 

5. Května, Smetanova, Studentská -  SO01, SO11, DSO21.1.“, s firmou LS STAVBY, 

s.r.o., Palackého 764, 340 22, Nýrsko, IČ: 64834042, kterým se doba realizace stavby 

prodlužuje o 6 týdnů, na celkem 28 t. a cena se navyšuje o 2.678.196,36 Kč bez DPH 

(tj. 3.240.617,60 vč. 21% DPH), na celkem 12.668.171,36 Kč bez DPH (tj. 

15.328.487,35 Kč vč. 21% DPH), a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo dle přílohy. 

 

567. Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám 

a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla Rada města Sušice 

o úpravě platového výměru ředitelky Sociální služby města Sušice, p. o., ředitele 

Sportovišť města Sušice, p. o. a ředitele Sušického kulturního centra, p. o. dle podkladů. 

 

568. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zajistit vyjádření k úpravě 

přechodu pro chodce v ulici TGM  v Sušici od spoluinvestora Plzeňského kraje 

a projektanta. Rada města ukládá prověření možnosti zlepšení osvětlení u stávajících 

přechodů na území města.  

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 
 




