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U s n e s e n í  27. – 52. 

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 24. ledna 2022 

 

 

 

 

27. Rada města schvaluje program jednání. 

 

28. Rada města Sušice souhlasí s nákupem technického automobilu TATRA 815 4x4 

s hydraulickým nakládacím jeřábem bez vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 

z důvodu zvláštního zřetele.  

 

29. Rada města souhlasí s kupní cenou dle znaleckého posudku 1.650.000,- Kč bez DPH 

(2.000.000,- Kč s DPH) Technický automobil bude zakoupen pro jednotku SDHO 

Chmelná. Rada města pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.  

 

30. Rada města bere na vědomí podanou informaci k ceně tepla v následujícím období.  

 

31. Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit návrhy na rozpočtová 

opatření spojené s navýšením ceny tepla. 

 

32. Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Sušice a Českým vysokým 

učením technickým v Praze, Fakultou architektury, ateliér Kohout-Tichý na zpracování 

návrhů týkající se řešení rozvojového potenciálu města a návrhu staveb na vybraných 

pozemcích včetně společného modelu s finanční podporou ve výši 100 000,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

33. Rada města schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností 

4soft, s.r.o., IČO 287 03 324, se sídlem Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, 

PSČ 468 41 na realizaci akce „Plocha s povrchem SmartSoft + trampolíny“ při mateřské 

škole Štěbetalka v Tylově ulici., ve výši 273 898,02 Kč (včetně DPH).  

 

34. Rada města schvaluje dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo (ze dne 12.4.2021) „Sušice, 

zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová“, zhotovitel IVPS Inženýrská 

výstavba a pozemní stavby s.r.o., IČ 24257311, Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5, kterým 

se prodlužuje termín plnění na 11.2.2022, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

35. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  

 

36. Rada města schvaluje dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města 

96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259 a pověřuje starostu města 

podpisem dodatku.  

 

37. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.1.2022. 
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38. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Sirkařská 980, Sušice na dobu 

určitou pěti let v tomto pořadí: 1.  2.  3. 

 4.  5. , 6. 

7.  8.  9. 

 

 

39. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 1+1, ul. Pravdova 1066, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

40. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi panem  na straně jedné a 

a na straně druhé, na dobu určitou pěti let, tj. od 1.2.2022 do 

31.1.2027. 

 

41. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi , bytem č. 8, 

ul. Kaštanová 1163, Sušice a městem Sušice, byt č. 26, ul. Kaštanová 1180, Sušice. 

 

42. Rada města souhlasí s výměnou bytu mezi  bytem č. 7, 

ul. Pravdova 1065, Sušice a  bytem č. 2, ul. 5. května 719, Sušice. 

 

43. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 

kalendáře, o kterou požádal  s výší měsíčních 

splátek 3.000,- Kč.  

 

44. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 14, 0+1, 

ul. Pod Kalichem 66, Sušice. 

 

45. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v městských bytech o 7%.  

 

46. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 941/45 v k.ú. Sušice 

nad Otavou (orná půda) o výměře cca 100 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

47. Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 1048, 1049/1 a 1026/3 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou, o celkové výměře cca 9 700 m2, p. Vlastimilu Lagronovi, 

Klatovy, IČO : 10392092, pro pořádání Sušické pouti 2022, a to na dobu určitou, 

za nájemné ve výši 45 000,- Kč + DPH za celou dobu pronájmu; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.      

 

48. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2688/33 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 100 m2 a jeho zveřejnění 

na úřední desce města.  

 

49. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 2256/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 6 m2 firmě HyperCube, a.s., V Štíhlách 

2051/4, Praha 4, IČ: 27642291 na dobu dočasnou od 1.2.2022 do 2.3.2022; a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy.  

 

50. Rada města schvaluje úpravu cen vstupného dle přílohy s účinností od 1.2.2022. 
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51. Rada města schvaluje využití investičního fondu organizace Sportoviště města Sušice, 

p.o. na dovybavení kuchyně v provozu Ubytování Roušarka. 

 

52. Rada města souhlasí s použitím fotografie z archivu pro sborník Památky západních 

Čech na publikaci Město Sušice a jeho poddaní. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                                František Jelínek 

starosta města                                                                                                       místostarosta 




