
 1 

U s n e s e n í  472. – 489.  

 

ze zasedání rady města ze dne 13. července 2020 

  

 

472. Rada města schvaluje program jednání. 

 

473. Rada města projednala návrhy konání akcí předložené nájemci Janem Adamcem  

a Jakubem Adamcem na ostrově Santos v letní sezoně 2020 a souhlasila s jejich 

konáním za dodržení podmínky omezení doby ukončení do 22:00 hodin a u vybraných 

akci do 24:00 hodin a za podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní 

užívání veřejného prostoru ostrova Santos. Zároveň rada města doporučila nájemci 

zredukování počtu akcí pro příští rok.  

 

474. Rada města schvaluje přidělení grantů ve 2. kole 2020 Grantového programu Města 

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

starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu v oblasti 

kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky budou hrazeny z org. 184. 

 

475. Rada města souhlasí s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Rodinná olympiáda“  

(23. 8. 2020, Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.); „Dušičková noční hra  

o poklad“ (31. 10. 2020, Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.); „Advent a Vánoce 

charity 2020“ (11. 11. 2020, Oblastní charita Sušice) za dodržení podmínek 

stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova 

Santos. 

 

476. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003327-00 s firmou Silnice 

Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČO 45357307, na akci „III/17121 

Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“, kterým se snižuje cena díla o částku 6 183,15 

Kč bez DPH a nově činí 30. 593. 333,01 Kč bez DPH a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

477. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice  

ze dne 5. 12. 2019. 

 

478. Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hmotného  

a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací za rok 2019.  

 

479. Rada města bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise majetku města Sušice  

ze dne 15. 6. 2020. 

 

480. Rada města schvaluje provedení varianty nápisů reklamního lemu nad prostorem 

budoucího informačního centra (objekt č.p. 10/I Poštovní ul. v Sušici) označené číslem 

4 + trojjazyčné označení vstupu. 

 

481. Rada města schvaluje nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky  

p.č. 1639/5 (část) a 2331/9 za celkové roční nájemné ve výši 8.544,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 
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482. Rada města odkládá schválení zřízení dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o.  

na další jednání rady města. 

 

483. Rada města revokuje usnesení č. 328 ze dne 18. 5. 2020 ve věci přidělení bytu č. 6, 4+1,  

ul. Kaštanová 1164, Sušice, na dobu určitou pěti let 

 

484. Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. 5. května 674, 

Sušice, na dobu určitou pěti let s výší měsíčního nájemného 91,50 Kč/m2 

 

485. Rada města žádá předložení návrhů variantních řešení od správce bytového fondu firmy 

Bytservis na odstranění závad v bytě č. 6, 4+1, ul. Kaštanová 1164, Sušice.  

 

486. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o.,  

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, bere na vědomí výkaz 

hospodaření za květen 2020. 

 

487. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o.,  

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, bere na vědomí informaci  

o vyúčtování příplatku ve výši 22.000.000,- Kč za rok 2019. 

 

488. Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti 

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

poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu  

ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 

4.000.000,- Kč, a to z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti  

za účelem poskytování zdravotních služeb. Rada města souhlasí s tím, aby město Sušice 

za účelem naplnění tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

potřebná právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku. 

 

489. Rada města souhlasí s umístěním mobilního WC na hřbitově v Sušici.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




