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U s n e s e n í  734. – 776.  

 

ze zasedání rady města ze dne 25. listopadu 2019 

 

734. Rada města schvaluje program jednání. 

 

735. Rada města souhlasí s přípravou společného projektu Sušice – Bad Kötzting na téma 

„gastro“ v roce 2020. 

 

736. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace na pořádání „Benefice pro nadační fond 

Pokora 2019“ v Sušici Ing. Janě Michálkové, IČ: 72219416. 

 

737. Rada města schvaluje licenční smlouvu s Pavlem Kavalem, bytem Sirkařská 985, 

Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 179. 

 

738. Rada města souhlasí s výstavbou mobilní neveřejné čerpací stanice PHM na pozemku 

p.č. 968/2 k.ú. Sušice nad Otavou nájemcem pozemku – firmou Sušické lesy 

a služby, s.r.o.  

 

739. Rada města odložila na příští jednání rady města ukončení pachtovní smlouvy mezi 

městem Sušice a firmou Sušické lesy a služby, s.r.o. 

 

740. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Pavlem Houdkem, 

Horažďovice, nájemcem, a panem Petrem Houdkem, Horažďovice, podnájemcem, a to 

na část prostor v I.NP v objektu čp. 873/II na stpč. 1896 k.ú. Sušice nad Otavou.   

 

741. Rada města schvaluje odepsání dlužné částky  ve výši 1 470,- Kč.  

 

742. Rada města schvaluje umístění antény společnosti Fixnet s.r.o. na střeše objektu 

čp. 116, Sušice III., na st.p.č. 3055 k.ú. Sušice nad Otavou.  

 

743. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi městem Sušice 

a Reklamní agenturou Gabriel, týkající se změny data zdanitelného plnění, a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku.  

 

744. Rada města souhlasí s podáním žádosti o pronájem pozemků p.č. 2331/9 a 1639/5, k.ú. 

Sušice nad Otavou, ČR - Státnímu pozemkovému úřadu, vlastníku pozemků.  

 

745. Rada města schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2316/1 o výměře 1462 m2 

(ost. plocha – ost. komunikace) a části pozemku p.č. 2319/3 o výměře cca 551 m2 

(ost. plocha – ost. komunikace), obě k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 

cca 2012 m2, ve spoluvlastnictví soukromých osob, za pozemek p.č. 1372/3 o výměře 

53 m2 (ost. plocha – neplodná půda), pozemek p.č. 1340/15 o výměře 55 m2 (ost. plocha 

– sport.a rekreační plocha), pozemek p.č. 2319/6 o výměře 347 m2 (ost. plocha – 

ost. komunikace), pozemek p.č. 1380/11 o výměře 410 m2 (ost. plocha – neplodná 

půda), část pozemku p.č. 1372/5 o výměře cca 971 m2 (ost. plocha – neplodná půda), 

část pozemku p.č.č 1373/3 o výměře cca 6 m2 (ost. plocha – jiná plocha), část pozemku 

p.č. 1379/7 o výměře cca 102 m2 (ost. plocha – neplodná půda), část pozemku 

p.č. 1379/11 o výměře cca 817 m2 (ost. plocha – neplodná půda), vše k.ú. Sušice 
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nad Otavou, o celkové výměře cca 2306 m2, ve vlastnictví města Sušice, a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

746. Rada města bere na vědomí nabídku vlastníků pozemku p.č. 1255/1 o výměře  618 m2 

(trvalý travní porost) k.ú. Sušice nad Otavou na jeho bezúplatný převod do majetku 

města, za podmínky řešení převodu pozemku p.č. 2316/1 o výměře 1462 m2 v rámci 

plánované směny pozemků v lokalitě Pod Kalichem. 

 

747. Rada města schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě  uzavřené dne 15.1.2013 mezi 

městem Sušice a příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice, týkající 

se rozšíření pronajatého majetku o ubytovací zařízení Roušarka, a pověřuje starostu 

města jeho podpisem.  

 

748. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

- navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 

2.166.210,- Kč 

- aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

-stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou částku ve výši 

1.100.000,- Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši 

odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů 

jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

- novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

dle přiloženého návrhu. 

 

749. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 5.11.2019. 

 

750. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. 5. května 668, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. pan 3. 

, 4.   

 

751. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Karla Čapka 877, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. , 2.  3. 

. 

 

752. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Stupkova 853, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

753. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 12, 2+1, ul. Pravdova 1067, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku

 

754. Rada města revokuje usnesení č. 696 ze dne 21.10.2019 ve věci přidělení bytu č. 2, 2+1, 

ul. Stupkova 853, Sušice na dobu určitou jednoho roku

 

755. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Stupkova 853, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku   s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1. 

 

756. Rada města revokuje usnesení č. 697 ze dne 21.10.2019 ve věci přidělení 35 bodů 

z důvodu mimořádné situace  a revokuje přidělení bytu č. 3, 

2+1, ul. Sirkařská 980, Sušice  na dobu určitou jednoho roku 
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757. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

758. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11, 2+1, ul. Pravdova 1060, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

759. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 2+1, ul. Stupkova 853, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

760. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 43, 1KK, 

ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s 

 

761. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16, 2+1, 

ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s 

 

762. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 318, 0+1, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice se stávajícím nájemcem bytu 

na dobu určitou jednoho měsíce.  

 

763. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi paní Renatou Šilhánkovou, ul. Sirkařská 

979, Sušice a  ul. Karla Čapka 875, Sušice.  

 

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

kalendáře, o který požádal nájemce bytu č. 11, ul. Pod Kalichem 139, Sušice s výší 

měsíčních splátek 800,- Kč.  

 

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

kalendáře, o který požádal , Sušice s výší měsíčních 

splátek 900,- Kč. 

 

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

stání č. 19, ul. Kaštanová 1257, Sušice s paní  na dobu určitou 

jednoho roku, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

767. 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 1.1.2020 do 31.12.2020.  

 

768. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s  dohodou k 31.12.2019. 

 

769. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8, 

ul. Kaštanová 1259, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

770. Rada města nesouhlasí s prominutím dluhů, které byly stanoveny Okresním soudem 

v Klatovech v platebním rozkazu č.j. 14 Ro 1714/2004-11 a rozsudku č.j. 4 C 36/2003-

30. 
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771. Rada města souhlasí se slevou na nájemném od 1.11.2019 do 31.12.2019 ve výši 50 % 

pro všechny nájemce domu čp. 10, ul. Poštovní, Sušice  z důvodu rekonstrukce 

nebytových prostor.   

 

772. Rada města souhlasí s výměnou vany za sprchový kout v bytě č. 15, ul. Pravdova 1060, 

Sušice, na náklady nájemců bytu . Žadatelé jsou 

povinni uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

773. Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2020 dle přílohy. 

 

774. Rada města vyjadřuje poděkování panu Josefu Kantorovi za dlouhodobou práci 

na živnostenském odboru.  

 

775. Rada města pověřuje od 1. ledna 2020 paní Bc. Lenku Kůsovou vedením 

živnostenského odboru. 

 

776. Rada města jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, souhlasí 

s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na rok 2020 

a pověřuje jednatele společnosti jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




