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U s n e s e n í  1. – 24. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 9. ledna 2023 

 

 

1. Rada města schvaluje program jednání. 

 

2. Rada města schvaluje Smlouvu o přijímání platebních karet a poskytování dalších 

služeb pro umožnění platby kreditní kartou v parkovacích automatech a pověřuje pana 

starostu k podpisu této smlouvy. 

 

3. Rada města schvaluje příkazní smlouvu, se společností GPL – INVEST s.r.o., IČ: 

26070766, se sídlem Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, ve věci 

administrace veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení panelových domů Sušice 

II. etapa – Villaniho č.p. 712–713, V Rybníčkách č.p.714-715, 716-717“, v ceně 

43 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

4. Rada města bere na vědomí shrnutí z prezentace společnosti SAGASTA projekční, 

inženýrská a konzultační společnost k navrhovaným změnám přejezdu P899 (hlavní 

přejezd na Pražské ulici). 

 

5. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 9.709,21 Kč po zemřelém nájemci 

 

6. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 309, ul. Pod 

Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu. 

 

7. Rada města souhlasí s přidělením 11 bodů z důvodu mimořádné situace 

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

Na Baště 145, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

 

8. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 2, ul. Nerudova 1105, 

Sušice mezi na straně jedné a 

na straně druhé, na dobu určitou dvou let tj. od od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025. 

 

9. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 18, ul. Kaštanová 1180, 

Sušice mezi na straně jedné a panem 

a  na straně druhé, na dobu určitou dvou let, tj. od od 1. 2. 

2023 do 31. 1. 2025. 

 

10. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 252/4 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Rok a jeho zveřejnění 

na úřední desce města. 

 

11. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 147/6 (ostatní plocha - 

neplodná půda) o výměře cca 205 m2  v katastrálním území Divišov u Sušice, a jeho 

zveřejnění na úřední desce města. 
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12. Rada města  neschvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1953/5 (trvalý travní porost) 

o výměře 800 m2 a pozemku p.č. 1955/2 (vodní plocha - koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené) o výměře 153 m2 vše v k.ú. Sušice nad Otavou, ve  

vlastnictví firmy Šperl spol. s r.o., Sušice, za část pozemku p.č.  1953/1 (trvalý travní 

porost) o výměře cca 46 m2 , pozemku p.č. 1945/56 (ostatní plocha - neplodná půda) o 

výměře 9 m2, pozemku p.č. 1945/42 (zahrada) o výměře  560 m2 a pozemku p.č. st. 

1335 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 578 m2  vše v k.ú. Sušice nad Otavou 

v majetku Města Sušice;  a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

13. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. st. 531/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří - společný dvůr) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře 13,8 m2, 

včetně řadové garáže , která je jeho součástí, a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

14. Rada města souhlasí s prominutím navýšení nájmů za nebytové prostory a pozemky 

v majetku města o míru inflace za rok 2022. 

 

15. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci: 

„Výměna výtahu Kaštanová čp. 1160“ podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

města Sušice a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové 

nabídky: 

1) OTIS a.s., Karlova 3, 301 00 Plzeň, IČ 42324254 

2) Schindler CZ, a.s., V Oblouku 2/2295, 370 04 České Budějovice, IČ 27127010 

3) Výtahy VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, IČ 62623826 

 

16. Rada města Sušice nesouhlasí s jednáním o dohodě ve věci soudního sporu se 

společností Sefima s.r.o., IČO 25048821, Lesní 461/41, 460 14 Liberec. 

 

17. Rada města Sušice rozhodla Odstoupení od smlouvy o dílo č. A – 003494-00 ze dne 

17. 6. 2020, uzavřené se společností Sefima s.r.o., IČO 25048821, Lesní 461/41, 460 

14 Liberec a pověřuje právního zástupce zpracováním odstoupení od smlouvy. 

 

18. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

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

s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici - trasa A/2“, dle přílohy a 

firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: STAVOPLAST KL, spol. s r.o. Stachy 

266, 384 73, IČ: 40740056, AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, IČ: 

25227254, Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, Chotoviny - Červené Záhoří, IČ: 

10327991, SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň, IČ: 25229397, 

INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 02, Tábor, IČ: 48204676 

 

19. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

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

s názvem „Sušice II, teplofikace bytových domů čp. 745, 746, 747, 783 “ dle přílohy a 

firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 

34201, Sušice IČ 29161151, MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 39002, Tábor  

IČ 04384113, INTOP Smrčka, 5. května 797, 33901, Klatovy IČ 42838312, 

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 38473, Stachy IČ 40740056, 

THERMOLUFT KT s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy, 339 01, Sušice IČ 

29109990, K – F.K. – Trend spol. s r. o., Vídeňská 21, Klatovy 339 01, IČ 26342332, 

JINDŘICH KŘESÁK, Miřenice 66, 341 01, Nalžovské Hory IČ 68775644 
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20. Rada města schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo na stavbu „Sportovní 

hala Sušice“, č. A-003687-00, ze dne 19. 11. 2021, se zhotovitelem stavby HSF 

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

SK2022973095, za cenu 508. 350,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem 

dohody dle přílohy. 

 

21. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 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 cena se navyšuje o 

908.730,35 Kč bez DPH (tj. 1.099.563,72 vč. 21% DPH), na celkem 13.576.901,71 

Kč bez DPH (tj. 16.428.051,07 Kč vč. 21% DPH), a pověřuje starostu města podpisem 

dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle přílohy. 

 

22. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se poníží organizace 73 - 

„Rezerva – investice a provoz“ o částku 100. 000,- Kč a současně se o tutéž částku 

povýší organizace č. 9898 - „Opravy - běžné maj. pod správou OMRM“ o tutéž částku. 

 

23. Rada města souhlasí s využitím prostorů v objektu Nuželická 60, místnost č. 6 pro 

uskladnění materiálu civilní ochrany.      

 

24. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí právní pomoci od 1. 2. 2023 

a pověřuje pana starostu jejím podpisem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




