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U s n e s e n í  490. – 511. 

 

ze zasedání rady města ze dne 27. července 2020 

  

 

490. Rada města schvaluje program jednání. 

 

491. Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor o výměře 34,20 m2 v čp. 

132/III v Sušici, Nábř. J. Seitze,  na st.p.č. 852 k.ú. Sušice nad Otavou, užívaných na 

základě nájemní smlouvy ze dne 12. 4. 2006 nájemcem p. Lenkou Panskou, Žichovice 

119, a to dohodou ke dni 30. 9. 2020.   

 
492. Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce  ze dne 19.10.2006 č. A-

000395-00. mezi městem Sušice a Sociálními službami města Sušice, kterým 

se aktualizuje od 1.10.2020 příloha č. 1 – soupis majetku o nebytový prostor v 1.patře 

objektu čp. 132/III v Sušici na st.p.č. 852 k.ú. Sušice nad Otavou.  

 
493. Rada města souhlasí s ukončením  užívání a udržování pozemku p. č. 124 (ostatní 

plocha –zeleň) o výměře 544 m2 pro Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s., 

Nuželická 48, 342 01 Sušice.    

 
494. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 3520 v  k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 1 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 
495. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 2986 v k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 9 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 
496. 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. 2254/3 

v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3649-

2094/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 1.000,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 
497. Rada města bere na vědomí žádost 

 týkající se vydržení části pozemku p. č. 973/40 v k.ú. Sušice nad Otavou s tím, 

že doporučuje žadatelce obrátit se na soud.  

 
498. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž dveří do objektu bytového 

domu Nádražní čp. 382 se zhotovitelem Truhlářství Škopek, Pod Vodojemem 1201, 

34201 Sušice ve výši 141.250,- Kč bez DPH, tj. 162.438,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

499. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1941/111 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 1000 m2 panu Tomáši Zelenayovi, Praha, pro uspořádání sportovní akce 

Monster Truck Show ve dnech 5. - 6. 8. 2020, za celkové nájemné ve výši 1 000,- Kč, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

500. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14. 7. 2020. 
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501. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 3+1, ul. Karla Čapka 875, Sušice na dobu 

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

4.  5. 6. 

7. , 8. 

 

502. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 10, 3+1, ul. Vodní 142, Sušice na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1.  2. , 3. 

 4.  5.  6. 

 

503. Rada města souhlasí s přidělením 34 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. Lerchova 710, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 3+1. 

 

504. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 0+1, ul. Smetanova 747, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku   

 

505. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 105, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

 

506. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 416, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1. 

 

507. Rada města souhlasí s prominutím jednoho nájemného nájemci bytu č. 7, ul. Nádražní 

519, Sušice. 

 

508. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 30, ul. Kaštanová 1161, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi – bezrámový na náklady nájemců bytu 

 Žadatelé si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru 

výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatelé jsou povinni uzavřít 

s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

509. Rada města jmenuje za první členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

pana Ing. Vladimíra Říhu, Ing. Michaela Skrbka, Jiřího Chejna, Pavla Maška a Bc. 

Jiřího Vlčka. 

 

510. 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 

aktualizovaný finanční plán ke dni 31. 5. 2020 společnosti na rok 2020. 

 

511. Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemků pro umístění staveniště 

pro stavbu vodovodu ve Volšovech s Kongregací bratří Nejsvětější Svátosti (petrini), 

Žižkova tř. 250/4, 370 01 České Budějovice, ve výši 7 015,00 Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 

 




