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U s n e s e n í  254. – 268. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 26. dubna 2021 

 

 

254. Rada města schvaluje program jednání. 

255. Rada města schvaluje podání žádosti na Plzeňský kraj o individuální dotaci na úhradu 

vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 2 - 10 let v době nouzového stavu, 

přijetí dotace a její vypořádání, a to Mateřské škole Sušice, Smetanova 1095 a Mateřské 

škole Sušice, Tylova 920. 

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

ze dne  1.12. 2020.  

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

a nehmotného majetku města Sušice a jeho příspěvkových organizací za rok 2020.  

258. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13.4.2021. 

259. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. V Rybníčkách 715, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

260. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, ul. Sirkařská 973, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

261. Rada města souhlasí s přidělením 10 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 1+1, 

ul. Lerchova 708, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

s podmínkou vrácení stávajícího bytu 0+1. 

262. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2, 0+1, ul. Nádražní 442, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

263. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového 

stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, Sušice s  na dobu určitou jednoho 

roku, tj. od 1.5.2021 do 30.4.2022. 

264. Rada města souhlasí s  prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního 

určení č. 15, 1KK,  ul.  Nádražní 1243, Sušice s  o jeden 

rok, tj. od 1.5.2021 do 30.4.2022.  

265. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 23, 1KK, 

ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou dvou let s 

266. Rada města nesouhlasí se slevou na nájemném od 1. 3. 2021 do ukončení rekonstrukce 

bytu č. 11 ve výši 50 % pro nájemce bytu č. 10, čp. 382, ul. Nádražní, Sušice z důvodu 

rekonstrukce bytů.   

267. Rada města souhlasí s prominutím nájemného nájemci bytu č. 11, ul. Sirkařská 979, 

Sušice od 1.3.2021 do 11.4.2021 a souhlasí s vyklizením bytu do 31.5.2021.  
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268. Rada města souhlasí s výrobou ozdobného krytu na rozvaděč sítě elektronických 

komunikací f. CETIN, a.s. v ul. T.G. Masaryka u č.p. 154 dle podkladů předložených 

v příloze, za celkovou cenu 82 tis. Kč. Práce provede kovář Jan Zoubek, Příkopy 99, 

Sušice, IČ: 67057799. 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




