
U s n e s e n í  463. – 477. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 16. července 2018 

 

 

 

463. Rada města schvaluje program jednání. 

 

464. Rada města rozhodla o poskytnutí dotace 

ve výši 5 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na její účast na atletickém 

Mistrovství světa ve finském Tampere a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Částka bude hrazena z org. 180.  

 

465. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2018 Grantového programu města 

Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání dle přílohy.  

 

466. Rada města nesouhlasí s prezentací města Sušice v pořadu společnosti Direct Filmexport 

s.r.o. IČO 262 39 850, Údolní 33, Brno 602 00 magazín Vertical – cyklus Vodácké 

toulky. 

 

467. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003060-00, uzavřené 

dne 11. 4. 2018 se zhotovitelem, s firmou Rynostav s. r. o., Pod Kalichem 385, 342 01 

Sušice, IČO: 26334615, DIČ: CZ26334615 na akci „Základní umělecká škola Sušice – 

stavební úpravy – etapa C“, kterým se navyšuje cena díla o 246.872,10 Kč bez DPH na 

celkovou cenu 1.893.301,00 Kč bez DPH, t. j. 2.290.894,24 Kč včetně 21% DPH a 

zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  

 

468. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 40, kterým se o 300 tis. Kč povýší org. 1813 

– ZUŠ etapa C a zároveň se o tutéž částku zvýší org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

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

povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku města p.č. 2441, 

1945/51, 2360/12 k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 

č. 3476-458/2017, za celkovou náhradu 20 400,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

 

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

povinným, a firmou ČEZ Distribuce  a.s., jako oprávněným, spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemku města p.č. 2282/1 k.ú. 

Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3507-97/2018, 

za celkovou náhradu 3 740,- + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

471. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi paní 

nájemcem, a paní , podnájemcem, a to na část prostor v objektu čp. 

132/III na stpč. 852 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

472. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 187  

k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 70 m2  



 2

Římskokatolické farnosti Sušice, Bašta 54, Sušice I., IČO: 66342406, za kupní cenu 750,- 

Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, 

poměrnou část nákladů na znalecký posudek a geometrický plán, a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

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

187  k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 15 m2 paní 

kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady 

na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký posudek a 

geometrický plán, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

474. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 187  

k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 40 m2 paní 

 Sušice (spoluvlastnický podíl ½), a panu 

Sušice (spoluvlastnický podíl ½), za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí 

náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký 

posudek a geometrický plán, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní 

smlouvy.   

 

475. Rada města souhlasí s provedením prohlídky ocelového mostu v ulici Pod Stráží, ev. číslo 

11c-M1, v rámci projektu NAKI II s názvem „Metody pro zajištění udržitelnosti 

ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví“, řešeného katedrou 

ocelových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební společně s Fakultou strojní a 

Fakultou architektury ČVUT v Praze. Souhlas je vydán i k provedení odběru 2 ks vzorků 

o velikosti cca 20x150 mm ze staticky nevýznamných míst.  

 

476. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města svolat pracovní schůzku členů rady 

a zástupců družstva ul. Pod Vodojemem 1245 ve věci oprav bytového domu. Následně 

bude předloženo radě města.  

 

477. Rada města bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a.s. o rušení 

veřejných telefonních automatů z důvodu jejich nízkého využití.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                 Ing. Věra Marešová 

starosta města                           místostarostka 

 




