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U s n e s e n í  363. – 390.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 7. června 2021 

 

 

363. Rada města schvaluje program jednání. 

364. Rada města neschvaluje přidělení parkovacího místa panu Jiřímu Divišovi po zesnulém 

panu Fišerovi pro nesplnění podmínek zdravotního postižení, která byla schválena 

radou města pod č. usnesení 190, dne 7. 3. 2011. Rada města doporučuje zřídit 

vyhrazené parkovací místo pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 

nebo pohybově postiženou, a to v místě vyhrazeného parkovacího místa zesnulého pana 

Fišera.  

365. Rada města schvaluje přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: Svaz 

zdravotně postižených, org. Sušice 15 000,- Kč, Poradna pro rodinu, manželství, o.p.s. 

Strakonice 10 000,- Kč, FOKUS Písek, z. ú., pobočka Sušice 10 000,- Kč, Linka 

bezpečí, Praha 3 000,-Kč, Středisko výchovné péče Domažlice 5 000,- Kč, Hospic sv. 

Jana N. Neumanna, Prachatice 5 000,- Kč a současně pověřuje starostu města podpisem 

smluv. Částky budou hrazeny z org. 191. 

366. Rada města Sušice schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ 

o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění provozu autobusové 

linky 430911 – městská doprava. Částka ve výši 2 544 740,28 Kč bude hrazena z Org. 

405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného 

rozpočtu města. 

367. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení „Veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí účelové dotace“ na dohrazení ztráty provozu linky 430911 – MHD Sušice 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

368. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření č. 20, 

kterým se org. 405 povýší o 200 000,- Kč a o tutéž částku se povýší organizace 98, 

konečný zůstatek minulých let.  

369. Rada města schvaluje „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 

služby“ a pověřuje starostu města podpisem. Úhrada poštovních služeb bude probíhat 

u org. 201, kap. 4 schváleného rozpočtu. 

370. Rada města schvaluje financování přípravných prací k plánované publikaci o sušických 

židovských hřbitovech. Přípravné práce zahrnují geodetické zaměření (cena 20 000 Kč 

bez DPH) a pořízení fotodokumentace náhrobníků (celková částka max. 20 000 Kč). 

Celková předběžná kalkulace je ca 40 000 Kč bez DPH. Akce bude hrazena 

z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

371. Rada města souhlasí s konáním akcí na ostrově Santos pořádaných nájemci Janem 

Adamcem, IČ: 72259922 a Jakubem Adamcem, IČ: 86864963 dle aktualizované 

přílohy za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání 

veřejného prostoru ostrova Santos. 

372. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na nákup zahradních šachů Tělocvičné jednotě 

Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 
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373. Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok 2020 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města za rok 2020 a vyjádření 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

374. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní závěrky, sestavené 

k 31. 12. 2020, za rok 2020.  

375. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení převodu z účtu 431 Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let. 

376. Rada města doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 18, kterým se organizace 2033 

„St. úpravy č.p. 260 PD“ povýší o částku 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší 

organizace 98 konečný zůstatek z minulých let. 

377. Rada města rozhodla o nepřijetí nabídky od Úřadu pro zastupování státu na odprodej 

nepotřebného movitého majetku, kterým je hrobové zařízení na hrobovém místě č. III-

G-115/D, protože je pro město Sušice také nepotřebný. Z důvodu ukončení smlouvy na 

hrobové místo smrtí posledního nájemce žádá vlastníka hrobového zařízení o vyklizení 

hrobového zařízení a předání hrobového místa správě pohřebiště Sušice. 

378. Rada města rozhodla o realizaci rozšíření stávající trasy teplovodu A/1, 

tím se v letošním roce připraví teplovodní rozvody i do BD Smetanova 745, 746, 747 

a vytvoří se odbočky k BD Smetanova 784, Pod Antonínem 792. 

379. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 32, kterým 

se organizace 1707 - Teplovod 5. května PD povýší o 700 000,00 Kč, o tutéž částku 

se povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let.  

380. Rada města souhlasí s prominutím nájmu za nebytový prostor v objektu č.p. 60/III 

v Sušici, ul. Nuželická za období 2.Q roku 2020 ve výši 100% nájemného, 4.Q roku 

2020 ve výši 50% nájemného a za období leden až květen 2021 ve výši 50% nájemného 

381. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o směně části pozemku 

p.č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 4,0 m2 (ostatní plocha - manipulační 

plocha) ve vlastnictví města Sušice za část pozemku p.č. st. 181/2 v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 3,0 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví 

a doporučuje pověřit starostu města podpisem 

směnné smlouvy. 

382. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu  

pozemků p.č. 2253/24 (o výměře 3 m2), 2254/64 (36 m2), 2254/67 (131 m2), 2254/68 

(1 m2), 2254/69 (47 m2), 2254/70 (1 m2), 2254/72 (5 m2),  2254/73 (90 m2), 2254/75 

(18 m2), 2254/76 (42 m2), 2254/77 (42 m2), 2254/78 (58 m2), 2254/79 (39 m2), 2254/80 

(34 m2), 2254/81(39 m2), 2254/82 (121 m2), 2254/83 (8 m2), 2254/85 (4 m2), 2254/87 

(1 m2), 2254/88 (32 m2), 2254/89 (18 m2), 2254/94 (6 m2),  2254/95 (30 m2), 2254/96 

(104 m2), 2254/97 (51 m2), 2254/98 (94 m2), 2254/99 (20 m2), 2254/103 (115 m2) 

a 2347/18 (31 m2) vše v katastrálním území Sušice nad Otavou a se způsobem využití 

ostatní plocha – ostatní komunikace, z majetku Plzeňského kraje (ve správě Správy 

a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o.) do majetku města Sušice; a doporučuje pověřit 

starostu města podpisem smlouvy.   

383. Rada města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1911/50 (o výměře 

2 m2), 1911/61(9 m2), 1911/63 (10 m2), 2254/84 (8 m2), 2254/86 (5 m2), 2254/71(1 m2), 

2254/65 (4 m2) a 2359/36 (4 m2) vše v katastrálním území Sušice nad Otavou 
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a se způsobem využití ostatní plocha – silnice, z majetku města Sušice do majetku 

Plzeňského kraje (ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o.), a jeho 

zveřejnění na úřední desce města. 

384. Rada města schvaluje provedení repase semaforových svítidel dle nabídky společnosti 

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., České Budějovice v rámci servisní činnosti 

na světelném signalizačním zařízení křižovatky Mostní a přechodu u lávky za cenu 

364.844,- Kč. 

385. Rada města bere na vědomí zápis z prezentace aktuální situace zpracování dokumentace 

rekonstrukce domu čp. 48-Staré lékárny. 

386. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. prostředky ve výši 10.500.000,- Kč formou dotace. 

387. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace SKC – 

SIRKUS, p.o.  

388. Rada města schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 80 000,- Kč a jeho použití 

na výměnu radiovysílače pro příspěvkovou organizaci SKC – SIRKUS, p.o. v budově 

kina.  

389. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19, kterým 

se org.  283 - Sportoviště města Sušice (příspěvek na provoz) povýší o částku 5 mil. Kč 

a o tutéž částku se povýší organice 98 – konečný zůstatek minulých let. 

390. Rada města doporučuje řediteli příspěvkové organice Sportoviště města Sušice, p.o. 

prominutí nájmu hokejových šaten na ZS Sušice za období leden až březen 2021. 

 

 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 




