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U s n e s e n í  31. – 73. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 23. ledna 2023 

 

 

31. Rada města schvaluje program jednání. 

 

32. Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě s formou S&T CZ s.r.o, V Parku 2316/12,  

      148 00 Praha 4, IČ 44846029, dle návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

33. Rada města schvaluje nabídku firmy ASSECO SOLUTIONS a.s., Zelený pruh 1560/99 

104 00 Praha 4 IČ 64949541 na rozšíření aplikace Helios Fenix o rozhraní pro platební 

terminál a podporu čárového kódu dle návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

34. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup knižního fondu knihoven 

v Plzeňském kraji pro rok 2023 pro organizaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. 

 

35. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na oblast živé kultury festivaly, soutěže 

a multižánrové aktivity a oblast hudba v Plzeňském kraji pro rok 2023 pro organizaci 

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. 

 

36. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování informačního centra mezi 

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

 

37. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se organizace 2304 Destinace 

provoz IC zvýší o 220 000 Kč a o tutéž částku se sníží organizace 73 rezerva na investice 

a provoz. 

 

38. Rada města schvaluje úpravu cen vstupného na zimním stadionu a sportovní hale, dle 

přílohy s účinností od 1. 2. 2023. 

 

39. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího 

projektu „Příběhy našich sousedů“ s Post Bellum, z. ú., IČ: 26548526 a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 1901. 

 

40. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Sušickému kulturnímu centru – 

SIRKUS, příspěvková organizace, IČ: 00368512, v termínu 18. – 22. 5. 2023 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

41. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003844-00, ze dne 

16. 11. 2022, na akci „Ulice Studentská, Sušice - přeložka NTL plynovodu a 3 ks 

přípojek“, s firmou VEToP, spol. s r. o., Staňkov I, Vodní 375, IČ: 48363383, kterým 

se konečná cena snižuje o 23.634,79 Kč bez DPH, z původních 507.483,61 Kč bez DPH 

na konečných 483.848,82 Kč bez DPH, tj. 585.457,07 Kč vč. 21% DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku dle přílohy. 

 

42. Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele akce „Sušice – stavební 

úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – dokončení“, a to 



 2 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění, dle přílohy.  

 

43. Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na realizaci zakázky „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, 

Smetanova, Studentská – dokončení“: Bc. Petr Mottl, Ing. Kateřina Ronová, Ing. Jan 

Vošalík, určený zástupce kontrolního výboru, určený zástupce finančního výboru, 

náhradníci: František Jelínek, Ing. Soňa Švelchová. 

 

44. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě (smlouvě o pronájmu 

tepelných zdrojů) č. B-000403-00, uzavřené dne 26. 2. 1993, se společností BYTSERVIS 

Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, 342 01, Sušice, IČ: 45359601, a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku dle přílohy. 

 

45. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (smlouvě o pronájmu 

tepelného zdroje nábřeží J. Seitze 155 - domov pro seniory), č. B-000266-00, uzavřené 

dne 1. 7. 2002, se společností BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, 342 01, 

Sušice, IČ: 45359601, a s organizací Sociální služby města Sušice, p.o., nábřeží Jana 

Seitze 155, 342 01, Sušice III, IČ: 49207482, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku dle přílohy. 

 

46. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (smlouvě o pronájmu 

tepelného zdroje nábřeží J. Seitze 131 - domov pro seniory, DZR), č. B-000265-00, 

uzavřené dne 15. 10. 2002, se společností BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, 

342 01, Sušice, IČ: 45359601, a s organizací Sociální služby města Sušice, p.o., nábřeží 

Jana Seitze 155, 342 01, Sušice III, IČ: 49207482, a pověřuje starostu města podpisem 

tohoto dodatku dle přílohy. 

 

47. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (smlouvě o pronájmu 

tepelného zdroje náměstí Svobody 138 - radnice), č. A-001992-00, uzavřené dne 17. 12. 

2013, se společností BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, 342 01, Sušice, IČ: 

45359601, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku dle přílohy. 

 

48. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  

 

49. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku.  

 

50. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 1+1, ul. Sirkařská 975, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

51. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, ul. U Kapličky 720, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku   

 

52. Rada města souhlasí s přidělením 63 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Pravdova 1060, Sušice 

 na dobu určitou jednoho roku. 
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53. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 412, 

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

     

 

54. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 507, 

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

 

55. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal bývalý nájemce městského bytu s výší 

měsíčních splátek 5.000,- Kč.   

 

56. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky po zemřelém 

nájemci městského bytu   

 

57. Rada města souhlasí se změnou zásad, čl. 12, odst. 1 - Souhlas ke smlouvě o podnájmu 

bytu nebo části bytu může udělit rada města pouze tehdy, nemůže-li nájemce 

ze závažných důvodů byt po delší dobu užívat a sjedná-li smlouvu o podnájmu na dobu 

určitou max. však na jeden rok.  

 

58. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 14, 0+1, 

ul. Pod Kalichem 66, Sušice na dobu určitou jednoho roku bez automatického 

prodlužování.  

 

59. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 10.555,- Kč po zemřelém nájemci,

 

 

60. Rada města revokuje usnesení č. 6 ze dne 9. 1. 2023 ve věci přidělení bytu v Domě 

s pečovatelskou službou č. 309, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

61. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 309, 

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

 

62. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce „Zateplení panelových 

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

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zadávací dokumentace. Dále schvaluje 

obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo na stavební práce. 

 

63. Rada města schvaluje členy hodnotící komise pro akci „Zateplení panelových domů 

Sušice II. etapa – Villaniho č.p. 712-713, V Rybníčkách 714-715, 716-717“ ve složení: 

Bc. Petr Mottl – náhradník František Jelínek, člen kontrolního výboru bude doplněn 

po zvolení, člen finančního výboru bude doplněn po zvolení, Ing. Soňa Švelchová – 

náhradník Ing. Jaroslava Zdeňková, Ing. Kateřina Ronová - náhradník Ing. Jan Vošalík. 

 

64. Rada města schvaluje aktualizaci územní studie „Sušice Z58-BI-SU“ zóna „A“ změna 

č. 1, zpracovatelem je společnost EGF spol. s.r.o., se sídlem Na Tržišti 862, 342 01 

Sušice, kterou se nově p.p.č. 546/9 rozdělení na dvě samostatné parcely dopravně 

napojené přímo na ulici Rozacínova. 
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65. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 958/15 (ostatní plocha - neplodná 

půda) o výměře 14 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.   

 

66. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 513/1 (ostatní plocha - neplodná 

půda) o výměře cca 539 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.   

 

67. 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 kabel NN, v pozemku města p.č. 1066/2 

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

č. 3689-77/2020, za celkovou náhradu 50,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

68. Rada města revokuje usnesení č. 609 ze dne 6. 10. 2021: Rada města schvaluje smlouvu 

o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou GasNet, s.r.o., 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněným, 

spočívající v právu zřízení umístění a provozování plynárenského zařízení v pozemcích  

města p.č. 318/11, 318/53, 344/4, 1911/8, 1911/9, 2253/2, 2254/8, 2359/33, 2359/35, 

2364/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3714-2303/2020 ze dne 26.2.2021, za celkovou jednorázovou náhradu 605,- 

Kč, včetně DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

69. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování 

plynárenského zařízení v pozemcích  města p.č. 318/11, 318/53, 344/4, 1911/9, 1911/43, 

1911/44, 1911/45, 1911/46, 1911/54, 1911/57, 1911/58, 2253/19, 2253/23, 2253/24, 

2254/8, 2254/69, 2254/73, 2254/75, 2254/76, 2254/77, 2254/78, 2254/79, 2254/80, 

2359/33, 2359/35, 2359/43 a 2364/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 3869-308/2022, za celkovou jednorázovou náhradu 

605,- Kč, včetně DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

70. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003631-00 na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Sušice – doplnění technologie úpravny vody“ 

se společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, kterým 

se mění termín dokončení díla, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

71. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce 

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

s názvem „Sušice, Nádražní čp. 356, rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ 

dle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1) Josef Lád, Chlum 22, 

34201, Sušice IČ 63512645, 2) Pavel Prunner, Na Vojtěšce 1113, 34201, Sušice 

IČ 69249130, 3) Ing. Václav Potužák, Volšovy 62, 34201, Sušice IČ 14726696, 

4) ELEKTRO KT GROUP s r.o., Průmyslová 927/II, 33901, Klatovy IČ 27967280, 

5) ELKOMAT servis, spol. s r.o., T. G. Masaryka 133,34201 Sušice IČ 18238882, 

6) Tomáš Pojar, Číhaň 72, 341 42, Číhaň, IČ 74211803. 
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72. Rada města rozhodla o odpovědích  na otázky vznesené architektonickou kanceláří 

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

dokončení studie objektu č.p. 48 - Stará Lékárna takto: 

a)do objektu umístit mechanický betlém a informační centrum, 

b)ostatní odpovědi na vznesené otázky rada města ponechává na odborném posouzení 

architektonické kanceláře. 

 

73. Rada města schvaluje návrh dopisu týkajícího se nabídky Plzeňskému kraji na 

provozování Sušické nemocnice. 

 

 

 

 

 
 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 




