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U s n e s e n í  465. – 476. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 8. srpna 2022 

 

 

465. Rada města schvaluje program jednání. 

 

466. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „ČOV Sušice – obnova aeračního 

systému“ se společností ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5, 

IČO 60826096 ve výši 1 575 700,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

467. Rada města schvaluje dodatek č. 6 Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o., 

se sídlem: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy, IČ: 04510984, kterým se rozšiřují 

poskytované služby. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

468. Rada města schvaluje možnost využití části vnitřní hřbitovní zdi u hrobového místa II-

A-54/D k umístění 2 ks nápisových kamenných desek a jeho zveřejnění na úřední desce 

města.  

 

469. Rada města schvaluje zajištění umístění demontovaného kamenného kříže z hrobu 

zakladatele pstruhové líhně, pana Josefa Markuzziho (*11. 3. 1822, +1. 9. 1912) 

na místním hřbitově v Sušici. 

 

470. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 358/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře 9 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce 

města. 

 

471. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 970/21 (ostatní plocha - 

neplodná půda) o výměře cca 6 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, a jeho 

zveřejnění na úřední desce města.  

 

472. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 377/1 (ostatní plocha - zeleň) 

o výměře cca 50 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce města.  

 

473. 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. 218/1 a 202/2 

v katastrálním území Červené Dvorce, za celkovou náhradu 10.300,- Kč + DPH;  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

474. Rada města schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 60/III 

v Sušici, ul. Nuželická na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, v I. nadzemním podlaží, 

a to kanceláře č. 6 o výměře 39,5 m2 a odpovídající části společných prostor o výměře 

19,2 m2, užívaných na základě nájemní smlouvy č. A-001835-00 ze dne 30. 4. 2013, 
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a to ke dni 31. 8. 2022 a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 nájemní 

smlouvy. 

 

475. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 60/III v Sušici, 

ul. Nuželická, na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, v I. nadzemním podlaží 

o celkové výměře 58,7 m2 (kancelář č. 6 o výměře 39,5 m2 + podíl na společných 

prostorech o výměře 19,2 m2), a jeho zveřejnění na úřední desce města.    

 

476. Rada města bere na vědomí konání akce „Závody pořádkových jednotek Policie České 

republiky a Spolkové republiky Německo“ pořádané Krajským ředitelstvím Policie 

Plzeňského kraje dne 14. září 2022 v rozsahu dle přílohy a souhlasí s konáním této akce 

na ostrově Santos za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní 

užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 


