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U s n e s e n í  689. – 724. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 12. prosince 2022 

 

 

689. Rada města schvaluje program jednání. 

 

690. Rada města schvaluje pro dodávku elektrické energie v roce 2023 v hladině VN 

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

akceptace ze strany ředitelů jednotlivých organizací s odběrem v hladině VN. 

 

691. Rada města a schvaluje pro dodávku elektrické energie v roce 2023 v hladině NN 

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

na dodávku elektrické energie s tímto dodavatelem, pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy a doporučuje ředitelům městských organizací uzavřít smlouvy na dodávku 

elektrické energie s vybraným uchazečem. 

 

692. Rada města schvaluje pro udržení bezzálohového systému účtování za dodávku 

elektrické energie variantu poskytnutí jistoty na účet dodavatele, která bude sloužit pro 

vyrovnání cash flow při nákupu energie na burze. Za tím účelem schvaluje v rámci 

změny návrhu rozpočtu na rok 2023 zřídit novou organizaci a tu naplnit prostředky 

ve výši 1,8 mil Kč, které budou určeny pro poskytnutí jistoty, a doporučuje 

zastupitelstvu města tuto změnu akceptovat. 

 

693. Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit návrh rozpočtu na rok 2023 

ze dne 21.11.2022 dle přílohy. 

 

694. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení střednědobého výhledu 2024 – 

2025 dle aktualizované přílohy (verze 3 střednědobého výhledu). 

 

695. Rada města schvaluje nákup 40-ti ks přístupových licencí pro SQL server 2019 od firmy 

Bohumil Dach, Havlíčkova 94, 342 01 Sušice, za cenu 5 148,- Kč bez DPH za jednu 

licenci, t.j. celkem 205 920,- Kč bez DPH. Nákup bude hrazen z Org. 201, Kap. 4. 

schváleného rozpočtu. 

 

696. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti (25,1m2) 

v 1.NP objektu Komunitním centru v Sušici, Klostermannova 1330, 342 01 Sušice. 

Mezi SKC-SIRKUS, p.o. a panem Markem Potužákem.  

 

697. Rada města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor místnosti (20,1m2) 

v 1.NP objektu Komunitním centru v Sušici, Klostermannova 1330, 342 01 Sušice. 

Mezi SKC-SIRKUS, p.o. a 

 

698. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven 

pro rok 2023, případné přijetí dotace ve výši dle rozhodnutí orgánů Plzeňského kraje 

a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.  

pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. 
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699. Rada města schvaluje financování přípravných prací k plánované publikaci o sušických 

židovských hřbitovech. Přípravné práce zahrnují první část rukopisu (částka 40. 800 Kč 

bez DPH), druhou část rukopisu (částka 40. 800 Kč bez DPH), pořízení 

fotodokumentace včetně postprodukce (částka 28. 400 Kč bez DPH), grafický návrh 

hesel katalogu a celková koncepce knihy (částka 40.000,-Kč bez DPH). Celková 

kalkulace je ca 150. 000 Kč bez DPH. Akce bude hrazena z organizace 350, Příspěvky 

– památková péče. 

 

700. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia městu Horažďovice, Mírové náměstí 

1, 341 01 Horažďovice, IČ: 00255513, dne 24. 6. 2023 a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

701. Rada města schvaluje dodatek č. 7 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů číslo A-003406-00, kterým se mění přílohy smlouvy. 

Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

702. Rada města schvaluje aktualizovaný ceník pro subjekty zapojené do systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

zavedeného městem Sušice platného od 1. 1. 2023. 

 

703. Rada města schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. B-000207-00 s firmou 

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, 

ve znění dodatků č. 1 a 2, na  pronájem části střechy domů č.p. 856 a 857 v Sušici II, 

ul. Volšovská; a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3. 

 

704. 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 pozemku města p.č. 

399/4 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3861-329/2022,  za celkovou náhradu 3.200,- Kč + DPH; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

705. Rada města revokuje usnesení č. 652 ze dne 28.11.2022 ve věci přidělení bytu v Domě 

s pečovatelskou službou č. 503, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

706. Rada města souhlasí s přidělením 8 bodů z důvodu mimořádné situace paní Věře 

Pretlové a souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 106, 0+1, 

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

 

707. Rada města souhlasí s přidělením 11 bodů z důvodu mimořádné situace panu Vladimíru 

Hoškovi a souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 503, 0+1, 

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

 

708. Rada města souhlasí s přidělením 33 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Tichá 881, Sušice 

 na dobu určitou jednoho roku. 
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709. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 21, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

710. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 0+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

711. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 1+1, ul. Pod Nebozízkem 303, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

 

712. Rada města bere na vědomí informace k situaci v Tradičním kloubu v přízemí budovy 

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

 

713. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 prodlužuje termín 

dokončení stavby do 30.4.2023, a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 

ke smlouvě o dílo dle přílohy. 

 

714. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na služby, dle 

Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 

služby - zajištění administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby „Sušice – 

stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. Května, Smetanova, Studentská – 

dokončení“, firmě GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České 

Budějovice, IČ: 26070766, za cenu 43.000,- Kč bez DPH, tj. 52.030,- Kč vč. 21% DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy.  

 

715. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na rok 2023 na zimním stadionu 

v Sušici ve výši 1.100.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, 

IČ: 43313647, dle přílohy. 

 

716. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2023 na zimním stadionu v Sušici 

ve výši 77.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, 

Sušice, IČ: 61781444, dle přílohy. 

 

717. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 

na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 2023 na zimním stadionu v Sušici 

ve výši 100.000,- Kč organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Sušice, U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, 

dle přílohy. 

 

718. Rada města schvaluje dodatek č. 2 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 44 261 674,58 Kč bez DPH, tj. 53 556 626,24 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

719. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování technicko-

ekonomické studie na akci „Sušice, čistírna odpadních vod“ se společnosti EKOEKO 
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s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, kterým se mění termín dokončení 

díla, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

720. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003611-00 se zhotovitelem 

díla „Lesopark Pod Kalichem – vegetační úpravy“, firmou STROMMY COMPANY 

s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora“, kterým se mění cena díla 

na 2 297 273,80 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

721. Rada města rozhodla o uzavření Dohody o ukončení služeb při předprodeji jízdenek 

AMSBUS dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

722. Rada města rozhodla o uzavření Dohody o ukončení smlouvy pro provozování 

dobíjecího místa PK a sběr žádostí k PK dle přílohy a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

723. Rada města pověřuje Ing. Karla Požárka v rámci výkonu funkce místostarosty řešením 

problematiky Sušické nemocnice s.r.o. 

 

724. Rada města souhlasí se zahájením jednání o možnosti koupi areálu bývalého Sola 

do vlastnictví města Sušice, případně jeho dalšího využití, a pověřuje jednáním 

Ing. Karla Požárka, v rámci výkonu funkce místostarosty. 

 

 

 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




