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U s n e s e n í  653.  – 671.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 2. listopadu 2020 

 

 

 

653. Rada města schvaluje program jednání. 

 

654. Rada města schvaluje převzetí nefinančního daru ve formě ochranných pomůcek 

od firmy BARENTZ s.r.o. se sídlem Za Tratí 752, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu 

podepsáním darovací smlouvy.   

 

655. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  komise Douzelage pro 

zahraniční záležitosti ze dne 23. 9. 2020. 

 

656. Rada města rozhodla o odložení realizace soutěže mladých muzikantů Young musician 

competition na rok 2022. 

 

657. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání  dozorčí rady společnosti 

Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 6. 10. 2020. 

 

658. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 35, kterým se v organizaci 301 sníží 

položka 5901 – rezerva o 200 tis. Kč a o stejnou částku se v rámci téže organizace 

posílí položka 5171. 

 

659. Rada města rozhodla o zadání zakázky „Dodávka servomotorů a klapek na ÚV Sušice“ 

společnosti Regada Česká, s.r.o., Kopaninská 109, 252 25 Ořech, IČ 27118576, za cenu 

303 264,20 Kč bez DPH. Kupní smlouva bude předložena radě města ke schválení. 

 

660. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

A-001135-00, ze dne 29.4.2009, která řeší nájem částí budov a pozemků za účelem 

umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 

Praha 4 – Michle, 140 00, IČ: 29060109, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

661. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

A-001394-00, ze dne 28.2.2011, která řeší nájem částí budov a pozemků za účelem 

umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 

Praha 4 – Michle, 140 00, IČ: 29060109, a pověřuje starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

662. Rada města souhlasí s přidělením 22 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 314, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku

 

663. Rada města nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 14, vel. 2+1, 

ul. Volšovská 857, Sušice s 
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664. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2254/3 v k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 0,54 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

665. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 65/1 (ostatní plocha - 

neplodná půda) v k.ú. Červené Dvorce o výměře cca 450 m2 a jeho zveřejnění na úřední 

desce města.   

 

666. Rada města neschvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 1354/1 k.ú. Sušice nad 

Otavou (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3 000 m2 a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

667. Rada města schvaluje obsah výzvy k odstranění nedodělků a vad díla – „Analýzy 

procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s. r. o.“ a 

pověřuje starostu města podpisem výzvy. 

 

668. Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Ekoinovace - dynamické 

veřejné osvětlení uzavřené s firmou SIEMENS MOBILITY s.r.o., Siemensova 2715 / 1, 

155 00 Praha 5, IČ 06931995, kterým se mění lhůta v odstavci 4.1.5 uvedené smlouvy 

na hodnotu 30.11.2020, a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

669. Rada města vzala na vědomí žádost a petici za zrušení odvolání jednatelů Sušické 

nemocnice s. r. o. 

 

670. Rada města schvaluje poskytnutí částky 7 000,- Kč na zhotovení pamětní desky Josefu 

Ambroži Gabrielovi pro zámeček v Loučové. Částka bude hrazena z org. 180 – fond 

starosty. 

 

671. Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. žádá 

jednatele a dozorčí radu společnosti o předložení „Zprávy o aktuálním stavu Sušické 

nemocnice s.r.o., zejména v oblasti personální, ekonomické a provozní, včetně 

aktualizovaného finančního plánu pro rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021. Termín 

jednání rady města 16.11.2020. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




