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U s n e s e n í  609. – 629. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 14. listopadu 2022 

 

  

609. Rada města schvaluje program jednání. 

 

610. Rada města schvaluje nákup licence software pro výkon agendy SPOD od firmy Ortex 

podle předloženého výběru za celkovou cenu 265 000,- Kč bez DPH  

            a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

611. Rada města schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ 

na úhradu předpokládané ztráty provozu autobusové linky 430911– MHD Sušice   

v období od 12. 12. 2021 do 13. 12. 2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

612. Rada města schvaluje novou Organizační strukturu SKC – SIRKUS, p.o.  

 

613. Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2023. 

Dodatek č.2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí mezi SKC – 

SIRKUS, p.o. a Jan Patlejch 

Dodatek č.2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí mezi SKC 

SIRKUS, p.o. a Patlejch gastro s.r.o. 

Dodatek č.2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí mezi SKC – 

SIRKUS, p.o. a Tradiční KlOUb s.r.o. 

 

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

pozemku p. č. 65/1 (ostatní plocha - neplodná půda) v  k.ú. Červené Dvorce    

o výměře cca 67 m2  za kupní cenu 

94,- Kč za 1 m2 a náklady spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

615. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným, na stavbu: 

,,PREL A, přeložka plynovodu a přípojek Sušice - Studentská, č. stavby: EVIS: 

8800109247“  v  pozemcích  města p.č. 369/26 a 355/7 v k.ú. Sušice nad Otavou, za 

celkovou náhradu 500,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

616. 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, IČ: 24729035, jako budoucím 

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

zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN v pozemku města p.č. 602 v katastrálním 

území Dolní Staňkov, za celkovou náhradu 2 000,- Kč + DPH;   

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

617. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku elektrické 

energie VN pro rok 2023 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a 

zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:  
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 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem,  

 ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01    

České Budějovice 

 

618. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku elektrické 

energie NN pro rok 2023 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a 

zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:  

 Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem,  

 ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice 

 

619. Rada města pověřuje starostu města k právu akceptace nejvhodnější nabídky  

v případě časově limitované platnosti nabídky na dodávku elektrické energie. 

 

620. Rada města schvaluje zahájení prací na tvorbě generelu dopravy v předloženém rozsahu. 

 

621. Rada města bere na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci na rekonstrukci sítě 

veřejného osvětlení a souhlasí s přípravou zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

 

622. Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města zajistit přepodání žádosti  

            o dotaci na projekt „Sportovní hala Sušice“ do 163. výzvy OPŽP. 

 

623. Rada města bere na vědomí situační zprávu o stavu objektu sportovní haly  

u gymnázia (Františka Procházky 119). 

 

624. Rada města souhlasí s vyžitím rezervního fondu pro nákup a instalování technického 

zařízení (čerpadla) dle specifikace v příloze č. 1. 

 

625. Rada  města  souhlasí s přijetím peněžního daru dle přiložených smluv  v  příloze   číslo 

2 – na zajištění akce Extreme Challenge 2022. 

 

626. Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 45 k pojistné smlouvě č. 3000093917 

(8602630048) – Kooperativa a.s. (aktualizace cen nemovitostí) a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

627. Rada města souhlasí s navýšením havarijního pojištění s pojišťovnou Generali Česká 

pojišťovna o 6%. Smlouva č. 4687972883. 

 

628. Rada města souhlasí s ukončením stávajících smluv na pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidel a přípravou nové smlouvy u ČSOB. 

 

629. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 

Praha 4, IČ: 45274649 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




