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U s n e s e n í  581. – 604. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 20. září 2021 

 

 

581. Rada města schvaluje program jednání. 

582. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na medailonek Miloslava Čelakovského Unii    

výtvarných umělců Plzeň, z. s., IČ: 00668583 ve výši 10.000,-Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

583. Rada města souhlasí se záměrem pořízení kopie sochy sv. Anny do kaple na Roku a 

zařazením částky 40.000 Kč na její výrobu do rozpočtu města na rok 2022. 

584. Rada města Sušice souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz dopravního 

automobilu VW Transportér pro SDH Albrechtice v celkové výši 20000,-Kč 

V případě souhlasu rada města pověřuje starostu města Sušice podpisem 

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí uvedeného příspěvku na rok 2021.  

585. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 9. 9. 2021. 

586. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 4+1, ul. 5. května 718, Sušice na dobu   

určitou pěti let v tomto pořadí: 1. s podmínkou vrácení stávajícího 

bytu 1+1, 2.  s podmínkou vrácení stávajícího bytu 

2+1, 3. a, 4. , 5. 

587. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 18, 3+1, ul. V Rybníčkách 716, Sušice na 

dobu určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2. 

 podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1, 3. 

 4. 5. , 6. 

588. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 6, 2+1, ul. Sirkařská 978, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

589. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. Nádražní 519, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

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

 a souhlasí s přidělením bytu č. 13, 2+1, ul. 

Pravdova 1063, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

 s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1. 

591. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 8, 1+1, ul. Sirkařská 979, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

592. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 1+1, ul. Pravdova 1063, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

593.    Rada města souhlasí s přidělením 26 bodů z důvodu mimořádné situace panu Václavu 

Kovaříkovi a souhlasí s přidělením bytu č. 213, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice 

na dobu určitou jednoho roku 

594. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 32, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice mezi  na straně jedné a 

a  na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1. 10. 2021 

do 30. 9. 2026. 

595. Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 32, 

2KK, ul. Nádražní 1243, Sušice na dobu určitou jednoho roku s 
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596. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal  s výší měsíčních splátek 3.500,- Kč.  

597. Rada města souhlasí s umístěním dohledového zařízení na garážové stání č. 7, ul. 

Kaštanová 1259/B, Sušice pro  na její vlastní náklady. 

598. Rada města nesouhlasí s prominutím nájemného za měsíc srpen 2021 

599. Rada města bere na vědomí návrh parcelace, která řeší záměr využití současného 

areálu zahradnictví Písař pro bydlení. Návrh uvažuje s vybudováním obytné zóny 

Sušice – Pod Kalichem, na parc. č. 1357/2, 1357/5, 1357/6, 1357/7, 1357/9 a st. p. č. 

2719 a 2784 v katastrálním území Sušice nad Otavou. Vlastníkem je Přemysl Písař, 

Hlávkova 761, Klatovy 339 01. Rada města požaduje vyvolání jednání s investorem 

ve smyslu zachování urbanistické hodnoty pietního prostoru kolem městského 

hřbitova a dále požaduje vypracování hmotové studie navrhovaného řešení s důrazem 

na umístění zástavby u komunikace Pod Kalichem. 

600. Rada města rozhodla o výběru firmy Centropol Energy a.s., jako nejvýhodnější 

nabídky pro dodávku elektrické energie na rok 2022 v hladině VN, a ukládá ředitelům 

příspěvkových organizací s odběrem v hladině VN uzavřít dodavatelské smlouvy 

s vybraným uchazečem. 

601. Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky pro dodávku elektrické energie 

na rok 2022 v hladině NN firmy ČEZ ESCO a.s., pověřuje starostu města podpisem 

smluv a ukládá ředitelům příspěvkových organizací s odběrem v hladině NN, uzavřít 

dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem. 

602. Rada města neuznává argumentaci v zaslaném Odstoupení od smlouvy o dílo č. A-

003494 ze dne 17. 6. 2020 (Analýza procesů a doporučení ke zlepšení provozu a 

fungování Sušické nemocnice s.r.o., dodavatel SEFIMA s.r.o., Lesní 461/41, Liberec) 

a ukládá právnímu zástupci města podat žalobu na určení neplatnosti Odstoupení od 

smlouvy. 

603. Rada města ukládá manažerce Destinace Sušicko, z. s. a vedoucí odboru památkové 

péče a cestovního ruchu připravit varianty návrhu spolupráce Destinace Sušicko, z. s. 

a Městského informačního centra Sušice a předložit radě města do 31. 10. 2021. 

604. Rada města žádá jednatele Sušické nemocnice s.r.o., aby v termínu do 24. 9. 2021 

předložil radě města informaci o aktuální situaci ohledně řízení o udělení prodloužení 

výjimky „neplnění personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. o 

požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb na pracovišti 

IČP 43010111, standardní lůžka - chirurgické oddělení“. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




