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U s n e s e n í  287. – 308. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 9. května 2022 

 

 

 

287. Rada města schvaluje program jednání. 

 

288. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu „Program podpory 

sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“. 

 

289. Rada města schvaluje přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby města Sušice, p.o. dle přílohy. 

 

290. Rada města bere na vědomí výroční zprávu společnosti Sociální služby města Sušice, 

p.o. za rok 2021. 

 

291. Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce „Czech Cup města Sušice 

kvalifikace na MČR v Timbersports“ pořádané Průcha-motorové nářadí s. r. o. 

na ostrově Santos ze 7. 5. 2022 na 11. 9. 2022 za dodržení podmínek stanovených 

Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

292. Rada města souhlasí s konáním akce „Výročí 30 let městských lesů“ pořádané 

společností Sušické lesy a služby s. r. o. dne 17. 6. 2022 na ostrově Santos za dodržení 

podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru 

ostrova Santos. 

 

293. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost Šance pro kočku z. s., IČ: 04831888 

ve výši 7 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191. 

 

294. Rada města revokuje usnesení č. 247 ze dne 25.4.2022: Rada města schvaluje vyčlenění 

bytu č. 2 na adrese Volšovská 856 z bytového fondu pro účely uskladnění materiálu 

z dočasného nouzového přístřeší pro uprchlíky. 

 

295. Rada města rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 2, vel. 3+1, ul. Volšovská 856, 

Sušice , z důvodu akutní pomoci rodině z Ukrajiny. Rada města 

pověřuje pana starostu k podpisu nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu na dobu 

určitou půl roku s možností dalšího prodloužení. 

 

296. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 75 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Rok o výměře 320 m2 a jeho zveřejnění na úřední 

desce města.   

 

297. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2388/33 (ostatní plocha - jiná 

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 30 m2 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 3.900,- Kč; 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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298. 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, jako budoucím oprávněným, spočívající 

v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - 

kabelové vedení NN a 1x kabelový pilíř v pozemku  města p.č. 591/1 v katastrálním 

území Sušice nad Otavou, za celkovou náhradu 2.000,- Kč + DPH;  a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

299. Rada města rozhodla o výši jednotného vstupného na rozhlednu Svatobor ve výši 30,- 

Kč za osobu. 

 

300. Rada města schvaluje aktualizovanou smlouvu o umístění a provozování kontejnerů 

s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 14000, 

IČ:27257843, která nahrazuje původní smlouvu ze dne 28. 4. 2011 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

301. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zajištění projektové dokumentace pro územní 

řízení a pro realizaci stavby „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici – trasa 

A/2“ se společností I.N.P. spol. s r.o. se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, 

PSČ 30100, IČ: 40525937 v celkové výši 154.700,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 

města jejím podpisem.  

 

302. Rada města v souladu s ustanovením § 1050 zákona č.89/2012 Sb., občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů si přivlastňuje opuštěná hrobová zařízení 

z výzvy za rok 2018, která se nachází na hrobových místech uvedených v přiloženém 

seznamu.  

 

303. Rada města schvaluje směrnici pro nakládání s hrobovým zařízením, které vlastník 

po skončení nájemního vztahu k hrobovému místu nevyklidil a kde nevykonává 

vlastník vlastnické právo v souladu s ustanovením § 1050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

 

304. Rada města schvaluje souhlasné stanovisko k aktualizaci dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby „Soubor staveb, rodinné domy – Pod Stráží“, kde autorem 

je Ing. arch. Jan Trávníček, Mydlářka 214/7, 160 00 Praha 6, investor RYNOSTAV 

s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice III za podmínky záruky 5 let na komunikaci včetně 

závory a jejího technického řešení. 

 

305. Rada města bere na vědomí návrh funkční a provozní náplně domu č.p. 48/I v Sušici 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města jednáním s architekty spol. Ehl & Koumar 

architekti.  

 

306. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Sušice Karlu 

Hourovi in memoriam. 

 

307. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 schvaluje finanční plán 

Sušické nemocnice s.r.o., na rok 2022, který zohledňuje zvýšení mzdových prostředků 

a nárůst cen energií v roce 2022. 
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308. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 doporučuje zastupitelstvu 

města schválit rozpočtové opatření, kterým se povýší rozpočet Sušické nemocnice 

s. r. o. o částku 5 mil. Kč (úhrada zvýšených mzdových nákladů). 

 

 

 

 

 

 

 
Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 

 

 




