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U s n e s e n í  624. – 652.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 19. října 2020 

 

 

 

624. Rada města schvaluje program jednání. 

 

625. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: Středisko 

výchovné péče Domažlice 5 000,- Kč. Částky budou hrazeny z org. 191. 

 

626. Rada města schvaluje dohodu o partnerství na projektu „Aktualizace komunitního 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku“ s Centrem pro komunitní 

práci západní Čechy a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

 

627. Rada města souhlasí s dodatkem č. 1 Smlouvy o výpůjčce schválené 1.6.2020, 

usnesením č. 363, kdy se mění v bodě II. Předmět smlouvy věta poslední a to 

„Výpůjčka se sjednává s účinností ode dne 1.6.2020 na dobu určitou do 31.12.2021.“ 

Další ujednání se nemění. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku 

ke smlouvě. 

 

628. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky  

od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/2021 pro Základní školu Sušice, T. G. Masaryka, 

z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až 

o 4  žáky ve třídě 7. A v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

a dále ve třídě v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, § 25, odst. 

1, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti 

školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena 

cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských 

zařízení.  

 

629. Rada města schvaluje dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o spolupráci na projektu 

„Příběhy našich sousedů“ se společností Post Bellum, o. p. s., IČ: 26548526 dle přílohy. 

 

630. Rada města nesouhlasí s realizací projektu „Příběhy našich sousedů“ v roce 2021 

organizací Post Bellum, o. p. s., IČ: 26548526 a zařazením požadované částky 112.500 

Kč do návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

631. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 

Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

632. Rada města souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 000,- Kč 

 na instalaci kovaného křížku na skalku u rozhledny 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
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na Sedle a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 180. 

 

633. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Obklopeno, z. s. na adrese T. G. 

Masaryka 120, 342 01 Sušice. 

 

634. Rada města pověřuje právníka města k podání žaloby na odstranění elektroinstalace 

z objektu v ulici Nádražní, čp. 138, Sušice, která technicky, nebo majetkově souvisí 

se stavbou bez čp/če na stavební parcele č. 506/4 v kú Sušice nad Otavou. 

 

635. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 6.10.2020. 

 

636. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 2+1, ul. 5. května 667, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku  

 

637. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3, 1+1, ul. Lerchova 706, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

638. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 38, 0+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

639. Rada města souhlasí s přidělením 3 bodů z důvodu mimořádné situace p

a souhlasí s přidělením bytu č. 8, 0+1, ul. Kaštanová 1158, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

 

640. Rada města nesouhlasí s výměnou bytu mezi 

a 

 

641. Rada města souhlasí s povolením stavebních úprav bytu č. 21, ul. Kaštanová 1159, 

Sušice dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Vlčkem 

na náklady nájemce bytu  Žadatelka si musí zajistit patřičné 

stavební povolení na Odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici 

a po dokončení stavebních prací je žadatelka povinna předložit Bytservisu Sušice 

revizní zprávu vnitřních rozvodů a doklad o likvidaci odpadů. Žadatelka je povinna 

uzavřít s městem Sušice smlouvu o umožnění stavby.   

 

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

kalendáře, o kterou požádal  a s výší 

měsíčních splátek 1.500,- Kč.  

 

643. Rada města revokuje usnesení č. 535 ze dne 24.8.2020 ve věci přidělení bytu č. 5, 1+1, 

ul. Nádražní 356, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

a souhlasí se znovu zařazením žádosti o pronájem bytu 

do pořadníku žadatelů o byt 1+1. 

 

644. Rada města souhlasí s prominutím nájemného nájemci 

Sušice za období od 1.3.2020 do 31.5.2020 z důvodu technické závady v bytě. 
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645. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce 

s názvem „Kotelna Na Hrázi – oprava rozvodu TUV, oprava propoje TUV/ÚT u č.p. 

1078 v ul. Sirkařská“ firmě STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, IČ: 40740056, 

za celkovou cenu 500.385,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o dílo dle přílohy. 

 

646. Rada města schvaluje návrh na vypracování vyhlášky města, která by řešila příspěvek 

investorů na technickou infrastrukturu (silnice a chodníky, vodovod, kanalizace, školy, 

školky, sportoviště, atd) a zdravý rozvoj našeho města (architektonické studie, regulace 

v ÚP).  

 

647. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2261/5  v k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 3 m2 Zahradnictví Sušice, IČ: 06723411 pro prodej dušičkové výzdoby 

v termínu 29.10.2020 - 1.11.2020, za nájemné ve výši 1 200,- Kč za celou dobu 

pronájmu, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

648. Rada města schvaluje ukončení nájmu části pozemku p.č. 1254/1v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 1 120 m2, užívané na základě nájemní smlouvy č. A-001291-00 

ze dne 11.10.2010 nájemcem firmou Triumfa Energo s.r.o., Klatovská 515/169, Plzeň, 

IČ: 64830209, a to dohodou ke dni 30.9.2020, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

649. Rada města neschvaluje převzetí „Analýzy procesů a doporučení ke zlepšení provozu 

a fungování Sušické nemocnice s. r. o.“ z důvodu vyskytujících se vad a nedodělků 

a pověřuje právníka města zpracováním písemné výzvy k odstranění konkrétních vad 

a nedodělků předaného díla se stanovením dodatečné lhůty pro předání bezvadné verze 

30 dnů od doručení výzvy dodavateli s upozorněním na možné odstoupení od smlouvy, 

pokud dílo nebude v této lhůtě dodané ve stavu bez vad a nedodělků. Stanovisko 

právníka bude předloženo na dalším jednání rady města. 

 

650. Rada města schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě číslo 20_SOP_01_4121706162, uzavírané s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 

874/8, 40502 Děčín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.¨ 

 

651. Rada města schvaluje smlouvu na administraci projektu „Zavedení dynamického řízení 

veřejného osvětlení města Sušice“ se společností Porsenna o.p.s., Bystřická 522/2, 

140 00 Praha 4, za celkovou smluvní cenu 87.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

652. Rada města souhlasí s použitím fotografie, (průčelí cukrárny v areálu hotelu Fialka), 

z pozůstalosti pana Milana Pokorného, do knihy věnované cukrářskému řemeslu 

na Plzeňsku. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




