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U s n e s e n í  572. – 580. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 6. září 2021 

 

 

572. Rada města schvaluje program jednání. 

573. Rada města schvaluje použití částky 3.500,- Kč (bez DPH 21%) společnosti Stopa 

bezpečí, s. r. o., Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, IČO: 08431205, na prezentaci města 

Sušice v publikaci „Nedotýkej se mě“, týkající se sexuálního obtěžování dětí. Částka 

bude použita z org. 207 – BESIP, dětské akce.   

574. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na dokončení projektu „Novostavba střeliště“ 

Sportovně střeleckému klubu Sušice, z. s., IČ: 26989115 ve výši 50 000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179. 

575. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na oslavu 150 let založení Tělocvičné jednoty 

Sokol Sušice a 101 let od zahájení činnosti loutkového divadla v Sušici Tělocvičné 

jednotě Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 45 000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179. 

576. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu „Sociální 

infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“. 

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

lesy a služby s. r. o. ze dne 26. 7. 2021. 

578. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na čtvrtém setkání v rámci projektu 

Juniors for seniors - active ageing v rakouském Judenburgu ve složení: 

. 

579. Rada města schvaluje členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2021 

ve městě Agros (Cyprus) ve dnech 8. - 10. 10. 2021 ve složení: General meeting – 

580. Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003584-00 se zhotovitelem 

VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy na akci „Sušice – 

prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“, kterým se mění cena díla na 1 434 336,23 Kč 

bez DPH a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




