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U s n e s e n í  630. – 688. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 28. listopadu 2022 

 

 

630. Rada města schvaluje program jednání. 

 

631. Rada města souhlasí se zněním odpovědí na otázky vznesené architektonickou kanceláří 

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10. 

 

632. Rada města bere na vědomí monitorovací zprávu Nadace Proměny Karla Komárka 

ze dne 14. 7. 2022 z monitoringu konaného na ostrově Santos v Sušici. 

 

633. Rada města bere na vědomí informace o projektu „Sportovní hala Sušice“. 

 

634. Rada města rozhodla o ukončení smlouvy o dílo č. A-003687-00 (včetně dodatku č. 1) 

„Sportovní hala Sušice“, uzavřené dne 19.11.2021 se zhotovitelem stavby HSF System 

SK, s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, Slovensko, IČO 45412464, DIČ 

SK2022973095, formou dohody. 

 

635. Rada města bere na vědomí informaci firmy LS stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22, 

Nýrsko, IČ: 64834042 ze dne 9.11.2022 ke stavbě „Sušice – stavební úpravy kanalizace 

a vodovodu v ul. 5. Května, Smetanova, Studentská – SO01, SO11, DSO21.1“. 

 

636. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 57, kterým 

se organizace Výdaje 279 - Komunální odpady navýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku 

se povýší org. 98 - KZ minulých let. 

 

637. Rada města schvaluje aktualizaci studie zastavitelnosti – obytné zóny Pod Kalichem - 

slunné stráně, zpracované Alenou Vochovou, VPÚ DECO PLZEŇ a.s., investor 

Přemysl Písař MBA, Ph.D. Studie zastavitelnosti řeší v bývalém areálu zahradnictví 

pro etapu I 8 bytových jednotek ve 4 dvojdomcích a etapu II přestavbu vazárny 

a kotelny na dalších 12 bytových jednotek. Záměr současně zachová dětský domov 

a zlepší jeho komfort. 

 

638. Rada města bere na vědomí informace k rekolaudaci Tradičního kloubu v přízemí 

budovy Sokolovny Sušice, T:G. Masaryka 120, Sušice 342 01. 

 

639. 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 - zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně 

v pilíři v pozemcích města p.č. 1639/3, 1639/7, 1639/9, 1640/33 a 1644/18 

v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 3802-47/2022, za celkovou náhradu 18.685,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

640. 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, 
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jako  oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN  v pozemku města p.č. 

2328/22 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3842-259/2022,  za celkovou náhradu 9.900,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

641. 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 - zemního kabelového vedení NN v pozemcích města p.č. 

1340/3, 1411/1, 1411/3, 2320/2, 2320/4, 2322/18 a 2322/21 v katastrálním území Sušice 

nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3857-321/2022, 

za celkovou náhradu 6.760,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

642. Rada města schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Sušice 

a Sociálními službami  č. A-000395-00 ze dne 19.10.2006, kterým se mění doba 

výpůjčky; a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 8. 

 

643. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi 

městem Sušice a MŠ Tylova č. A-000398-00 ze dne 30.10.2006, kterým se mění doba 

výpůjčky a aktualizuje příloha č. 1 - soupis majetku; a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

644. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi 

městem Sušice a MŠ Smetanova č. A-000397-00 ze dne 30.10.2006, kterým se mění 

doba výpůjčky a aktualizuje příloha č. 1 - soupis majetku; a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

645. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi 

městem Sušice a ŠJ Nuželická č. A-000400-00 ze dne 1.11.2006, kterým se mění doba 

výpůjčky; a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. 

 

646. Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi 

městem Sušice a ZŠ Lerchova č. A-000402-00 ze dne 19.10.2006, kterým se mění doba 

výpůjčky a aktualizuje příloha č. 1 - soupis majetku; a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

647. Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi 

městem Sušice a ZŠ T.G.Masaryka č. A-000403-00 ze dne 25.10.2006, kterým se mění 

doba výpůjčky a aktualizuje příloha č. 1 - soupis majetku; a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku č. 1. 

 

648. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 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“ a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

649. Rada města projednala návrh na provedení mimořádné revize ceny vodného a stočného 

podle bodu VI.7, písm. f) koncesní smlouvy se společností ČEVAK a.s., Severní 
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8/2264, 370 10 České Budějovice a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

revidovanou výchozí kalkulaci dle přílohy. 

 

650. Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na r. 2023 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit výpočet ceny dle revidované kalkulace a pevné složky pro 

dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2023 dle přílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení) :          1,49 Kč/m3 

Uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %. 

 

651. Rada města revokuje usnesení č. 597 ze dne 31.10.2022 ve věci přidělení bytu v Domě 

s pečovatelskou službou č. 503,  na dobu určitou 

jednoho roku 

 

652. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 503, 0+1, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

 

653. Rada města souhlasí s přidělením 16 bodů z důvodů mimořádné situace panu 

a souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 405, 0+1, ul. 

Pod Svatoborem 56, Sušice  dobu určitou jednoho roku. 

 

654. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 9, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

655. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Na Burince 274, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

656. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 23, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

657.  Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 0+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

658. Rada města revokuje usnesení č. 593 ze dne 31.10.2022 ve věci udělení souhlasu 

s prominutím nájemného za bytovou jednotku v objektu ZŠ T.G. Masaryka, Dr. E. 

Beneše 129, Sušice za období od 1.9.2022 do doby 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 

     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

29,15 

 

44,04 

 
73,19 

6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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659. Rada města souhlasí s prominutím nájemného za bytovou jednotku v objektu ZŠ T.G. 

Masaryka, Dr. E. Beneše 129, Sušice za období od 1.10. 2022 do doby přidělení bytu 

 

 

660. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi  na straně jedné a  

na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.12.2022 do 31.1.2027. 

 

661. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 9, ul. Kaštanová 1258, Sušice s Okresní správou sociálního zabezpečení Klatovy 

na dobu určitou jednoho roku, tj. od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

662. Rada města schvaluje vzdání se nároku na nájemném (netýká se plnění spojených 

s užíváním bytu) za měsíc leden 2023 a to výhradně a pouze u bytů pronajímaných 

městem Sušice jako jediným pronajímatelem, u bezbariérových bytů pronajímaných 

společně družstvem a městem Sušice a dále u bytů v Domě s pečovatelskou službou 

pronajímaných městem Sušice. 

 

663. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 2, 1KK, ul.  Nádražní 1243, Sušice s o jeden rok, tj. 

od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

664. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 19, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s od 1.1.2023. 

 

665. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, ul. Tichá 881, 

Sušice se stávajícím nájemcem bytu. Nájem bytu skončí 30.11.2022.   

 

666. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Lerchova 706, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku Oblastní Charitě Sušice. 

 

667. Rada města schvaluje odpis pohledávky za vyklizení bytu č. 1, ul. Smetanova 745, 

Sušice po zemřelém nájemci bytu v celkové výši 7.832,- Kč.   

 

668. Rada města schvaluje pro majetkové a finanční vyrovnání s členy Bytového družstva 

Sadová kombinaci variant „C“ dle přílohy. 

 

669. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti 

panu  ve výši 7 000,- Kč 

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

z org. 179. 

 

670. Rada města bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Sušice, Lerchova 

ul. 1112 a ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, za školní rok 2021/2022.  

 

671. Rada města schvaluje mimořádné odměny za II. pololetí roku 2022 ředitelům Základní 

školy Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 

129, Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, Mateřské školy Sušice, Tylova 920, 

Základní umělecké školy Fr. Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelny Sušice, Nuželická 

25, dle přílohy. 
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672. Rada města schvaluje přijetí daru pro Základní školu T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše 

129/III, 342 01 Sušice, a to 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 26.990,- Kč 

od firmy Prusa Research a. s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7.   

 

673. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla č. 6901071357 s firmou ČSOB Pojišťovna a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

674. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady společnosti Sušické 

lesy a služby s. r. o. ze dne 8. 11. 2022. 

 

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

v platném znění, které radě města vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech města jako 

jediného společníka obchodní společnosti, rozhodla rada města Sušice o stanovení 

odměny jednatele a členům dozorčí rady za rok 2022 společnosti Sušické lesy a služby, 

s. r. o., dle podkladů. 

 

676. Rada města schvaluje Smlouvu o provozování informačního centra mezi Destinací 

Sušicko, z. s. a městem Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

677. Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi Destinací Sušicko, z. s. a městem Sušice 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

678. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2023 dle přílohy. 

 
LEDEN                                         21.01. 

      ÚNOR               04.02.                                     11.02. 

      BŘEZEN           11.03.                 25.03.  

      DUBEN             15.04.                                     29.04.  

      KVĚTEN                                                         20.05. 

      ČERVEN          17.06.                                     24.06.     

      ČERVENEC     01.07.                                     15.07. 

      SRPEN              05.08.                                     26.08. 

      ZÁŘÍ                 09.09.                 23.09. 

      ŘÍJEN               07.10.                 21.10. 

      LISTOPAD       11.11.                                      25.11. 

      PROSINEC       09.12.                 

 

   Hodiny pro svatební obřady 9.30 – 12.30 

 
679. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města 

Sušice, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky města Sušice 

č. 2/2022. 
 

680. 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 
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o odměně za rok 2022 ředitelům organizací SKC SIRKUS, p. o., Sociální služby města 

Sušice, p. o. a Sportoviště města Sušice, p. o. dle podkladů. 
 

681. Rada města žádá zodpovědné orgány Plzeňského kraje (radu a zastupitelstvo PK) 

o projednání a sdělení stanoviska, zda jsou či nejsou ochotny, případně za jakých 

podmínek, převzít provozování Sušické nemocnice s.r.o. Dále žádá zodpovědné orgány 

Plzeňského kraje o vyjádření k žádostem o poskytnutí dotace na provoz Sušické 

nemocnice s.r.o. na rok 2022 a 2023, zaslané dne 27.7.2022 a 29.7.2022. 
 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, odvolala členy dozorčí 

rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 30.11.2022 v tomto složení: Jiří Chejn, 

Ing. Michael Skrbek, Pavel Mašek, Ing. Petr Pavelec a Bc. Jiří Vlček, MBA. 
 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302,  jmenovala členy dozorčí 

rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 1.12.2022 v tomto složení: MUDr. 

Ladislav Jon, Petra Míková, Mgr. Bc. Tomáš Hodys, Ing. Martin Benírške a MUDr. 

Pavel Krejčí. 
 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 odložila finanční plán 

Sušické nemocnice s.r.o. na rok 2023 k projednání nové dozorčí radě.  

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, vzala na vědomí informaci 

ve věci pověřovacího aktu Sušická nemocnice s.r.o. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 odložila nabídku auditu 

společnosti Sušická nemocnice s.r.o. na jednání příští valné hromady.  

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, vzala na vědomí informaci 

jednatele o dodávkách energií pro Sušickou nemocnici s.r.o. na rok 2023. 

 

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

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, žádá zodpovědné orgány 

Plzeňského kraje (radu a zastupitelstvo PK) o projednání a sdělení stanoviska, zda jsou 

či nejsou ochotny, případně za jakých podmínek, převzít provozování Sušické 

nemocnice s.r.o. Dále žádá zodpovědné orgány Plzeňského kraje o vyjádření 

k žádostem o poskytnutí dotace na provoz Sušické nemocnice s.r.o. na rok 2022 a 2023, 

zaslané dne 27.7.2022 a 29.7.2022. 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




