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U s n e s e n í  605. – 617.  

 

 

ze zasedání rady města ze dne 4. října 2021 

 

 

605. Rada města schvaluje program jednání. 

606. Rada města vzala na vědomí vyjádření MP Sušice k venkovním hudebním produkcím 

ve městě v sezóně 2021. 

607. Rada města schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi společností Sušické lesy 

a služby, s.r.o., IČO 26358450 a městem Sušice, IČO 00256129. 

608. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku p. č. 201/19 

(trvalý travní porost) v k.ú. Červené Dvorce o výměře 138 m2 Mgr. Marii Kocmanové 

a Ing. Petru Kocmanovi, bytem Červené Dvorce, za kupní cenu 7.038,- Kč a náklady 

spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

609. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, jako 

povinným, a firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO: 27295567, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování 

plynárenského zařízení v pozemcích  města p.č. 318/11, 318/53, 344/4, 1911/8, 1911/9, 

2253/2, 2254/8, 2359/33, 2359/35, 2364/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v 

rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3714-2303/2020 ze dne 26.2.2021, za 

celkovou jednorázovou náhradu 605,- Kč, včetně DPH; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

610. Rada města neschvaluje záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 970/1 (ostatní plocha - 

neplodná půda) v katastrálním území Sušice nad Otavou každá o výměře cca 20 m2 

pro výstavbu řadových garáží a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

611. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi Městem Sušice, jako budoucím povinným, a firmou ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím 

oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy -  zemní  kabel NN v pozemcích  města p.č. 2264/3 

a 1366/2 v katastrálním území  Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 6.100,- Kč + 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

612. Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s firmou Vodafone Czech 

Republic a.s., na pronájem části střechy domů č. p. 856 a 857 v Sušici II, ul. Volšovská, 

týkající se prodloužení doby nájmu;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

613. Rada města pověřuje Odbor majetku realizací montovaného plechového přístřešku / 

garáže v areálu požární zbrojnice za cenu nejvýše 250 tis. Kč bez DPH na základě 

předložených podkladů. 

614. Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru dle přiložených smluv v příloze číslo 1 

pro Sportoviště města Sušice, p.o. 

615. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace na výrobu videoklipu na píseň Nad Šumavou 

svítá Radimu Flenderovi, bytem Doubravická 1304/8, Praha. 
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616. Rada města souhlasí s pořízením 3 ks kovaných rámů na orientační tabule „Významné 

hroby“ od p. Daniela Švíky za cenu 57 520,- Kč, IČ: 66388431. Částka bude hrazena 

z org. 179. 

617. Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 změnu organizačního řádu městského 

úřadu, která spočívá rozšíření Odboru dopravy a silničního hospodářství o 1 pracovní 

úvazek na výkon agendy zkušebního komisaře. 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 


