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U s n e s e n í  525. – 552. 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. srpna 2020 

  

 

525. Rada města schvaluje program jednání. 

 

526. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „Den pro rodinu“ pořádané 

Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy na ostrově Santos z 13. 9. 2020 na 12. 9. 2020 

za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného 

prostoru ostrova Santos. 

 

527. Rada města schvaluje pronájem přenosného pódia Městu Kašperské Hory, Náměstí 1,  

341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645, v termínu 12. 9. 2020 a pověřuje starostu města 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

528. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11. 8. 2020. 

 

529. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 39, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice, na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. 2. 

  

 

530. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 19, 3+1, ul. Kaštanová 1161, Sušice, na dobu 

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

 

531. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 3+1, ul. Volšovská 857, Sušice, na dobu 

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

 

532. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 3+1, ul. Sirkařská 974, Sušice, na dobu 

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

 4. . 

 

533. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 3+1, ul. Nová 924, Sušice, na dobu určitou 

pěti let v tomto pořadí: 1. , 2. 

 

534. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. V Rybníčkách 741, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

1+1. 

 

535. Rada města souhlasí s přidělením 57 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Nádražní 356, Sušice, na dobu 

určitou jednoho roku  

 

536. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 306, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice,  

na dobu určitou jednoho roku  

 

537. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 5, ul. Dlouhoveská 241, 

Sušice, mezi  a  na dobu 

určitou dvou let, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.  
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538. Rada města souhlasí s  uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 21, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice, mezi  a na dobu určitou 

dvou let, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.   

 

539. 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 pozemcích  města p.č.  392/21, 

542/43 a 542/102 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3648-2070/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 3.550,- Kč + DPH,  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

540. 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 pozemcích  města p.č.  1896/9  

a 2340/15 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  

č. 3647-2063/2020, za jednorázovou náhradu 3.550,- Kč + DPH, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

541. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 286/9 

v katastrálním území Dolní Staňkov  (vodní plocha-koryto vodního toku umělé)  

o výměře 1 075 m2 , za kupní cenu 

20,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučuje pověřit starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

542. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3363 o výměře 53 m2  (zastavěná 

plocha a nádvoří) a část pozemku p.č. 1926/12 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha - jiná 

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

543. Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. A-003470-00 ve věci pronájmu části 

pozemku p. č. 2256/1 o výměře cca 18 m2 pro umístění předzahrádky před restaurací 

Gloria, který se týká prodloužení pronájmu do 10. 11. 2020, za předpokladu vydání 

kladného stanoviska odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Sušice, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

544. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby mezi městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce  a.s., jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy v pozemku města p.č. st. 1340/1  

a st. 506/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 3.000,- Kč + DPH, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

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

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

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v pozemcích  města p.č. 968/8  

a 968/9 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem  

č. 3656-20070/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 6.100,- Kč + DPH, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.   
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546. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kotelna č. p. 357 – 

rekonstrukce“, zhotovitel Jindřich Lachout Mon Top, Višňová 130, 391 37 Chotoviny – 

Červené Záhoří, IČO 10337991 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.  
 

547. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na dodávku projektu teplofikace bytových domů 

Smetanova čp. 743, 744, Pod Antonínem čp. 751, 752 a 5. května čp. 793, 794  

se zhotovitelem INSTAL PROJEKT s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice,  

IČO: 25150561 ve výši 199.400,- Kč bez DPH, tj. 241.274,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

548. Rada města schvaluje smlouvu na bezúplatný převod majetku ze společnosti 

Nemocnice Sušice o.p.s. do majetku města Sušice a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o převodu. 

 

549. Rada města rozhodla o pronájmu bezúplatně získaného majetku od společnosti 

Nemocnice Sušice o.p.s. společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a ukládá Odboru majetku 

a rozvoje města po získání uvedeného majetku předložit ke schválení nájemní smlouvu. 

 

550. Rada města schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) za účelem provozování nemocnice v Sušici záměr pronájmu části stavební 

parcely č. 598 o výměře cca 3040 m2, včetně stavby čp. 117, stavební parcely č. 599  

o výměře 553 m2, včetně stavby čp. 104,  stavební parcely č. 600 o výměře 86 m2, 

včetně stavby bez čp/če,  části stavební parcely č. 1272 o výměře cca 205 m2, včetně 

stavby bez čp/če, části stavební parcely č. 1990 o výměře cca 285 m2, včetně stavby 

bez čp/če, stavební parcely č. 3053 o výměře 59 m2, včetně stavby bez čp/če, stavební 

parcely č. 3054 o výměře 123 m2, včetně stavby bez čp/če, části stavební parcely  

č. 3055 o výměře cca 510 m2, včetně stavby čp. 116, pozemkové parcely č. 102/1  

o výměře 5053 m2 a pozemkové parcely č. 102/4 o výměře 1734 m2, vše k.ú. Sušice 

nad Otavou, Sušice III a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

 

551. Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s právníkem města 

předložit na příští jednání rady města ke schválení manažerské smlouvy jednatelů 

Sušické nemocnice s. r. o. 

 

552. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. schvaluje 

znění předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a ukládá jednatelům 

společnosti tuto smlouvu realizovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




