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U s n e s e n í  1. – 10. 

 

ze zasedání rady města ze dne 7. ledna 2019 

 

1. Rada města schvaluje program jednání. 

 

2. Rada města souhlasí se slevou na nájemném od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 ve výši 50 % 

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

prostor.   

 

3. Rada města souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy na byt č. 23, 1KK, ul. Nádražní 

1243, Sušice se stávajícím nájemcem bytu Nájem bytu skončí 

31. 1. 2019.  

 

4. Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na pronájem kiosku na ostrově 

Santos.  

 

5. Rada města schvaluje následující pořadí nabídek zájemců ve výběrovém řízení 

na pronájem kiosku na ostrově Santos: 1. Jan Adamec, Jakub Adamec, 2. Ostrov Santos 

s.r.o., 3. Food & Beverage Company s.r.o., 4. Martin Beránek, 5. Jan Skotnica. 

 

6. Rada města schvaluje pronájem části pozemku  p.č. st. 2477 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 156 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če - objekt občanské vybavenosti 

(kiosek, krytá terasa), dvou částí pozemku p.č. 1178/4 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 

cca 880 m2 (paluba) a 98 m2 (kuželník), části pozemku p.č. 1178/3 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 60 m2 (paluba), pevně zabudovaných součástí výše uvedených nemovitostí 

(stoly, lavice, odpadkové koše, halogenové osvětlení kiosku), nájemcům Janu Adamcovi, 

Hartmanice 5, IČ : 72259922, a Jakubu Adamcovi, Sušice 210/II, IČ : 86864963, a to 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle návrhu nájemní smlouvy, za roční nájemné 

1 050 000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

 

7. Rada města odložila na příští jednání rady města schválení platového výměru ředitele SKC 

– SIRKUS, p.o.  

 

8. Rada města bere na vědomí poruchu hardwaru pro 3D projekce v kině. 

 

9. Rada města projednala a vzala na vědomí stížnost ve věci 

stékání vody pod garáž na , 

která je v jejím majetku. 

 

10. Rada města rozhodla o udělení mimořádných odměn ředitelům ZŠ Lerchova a ZŠ 

T. G. M, vzhledem k výsledku hospodaření těchto organizací v roce 2018, které jsou 

zřizované městem Sušice, dle přílohy. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




