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U s n e s e n í  477. – 501. 

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 22. srpna 2022 

 

 

477. Rada města schvaluje program jednání. 

 

478. Rada města Sušice schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 k Pachtovní smlouvě dle 

přílohy. 

 

479. Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady společnosti Sušické 

lesy a služby s. r. o. ze dne 2. 8. 2022. 

 

480. Rada města schvaluje uhrazení finančních prostředků na dopravu sušické kapely 

Paddy´s Bangers na hudební festival “Douzelage Festival of Europe”, který se bude 

konat v irském Bundoranu, ve dnech 14. – 16. 10. 2022. Náklady budou hrazeny 

z rozpočtové org. Douzelage.  

 

481. Rada města bere na vědomí ukončení členství Ing. Olgy Melkusové v komisi 

Douzelage, na vlastní žádost, a to ke dni 31. 8. 2022. 

 

482. Rada města schvaluje přijetí finanční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

do rozpočtu města ve výši 50 000,- Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 

na svém zasedání dne 13. června 2022, číslo usnesení 790/22, z dotačního titulu 

"Adaptační opatření v ochraně přírody 2022" na projekt s názvem „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2022“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace. 

 

483. Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky na služby na zpracování „Lesní 

hospodářské osnovy Sušice, zařizovací obvod Sušice“ společnosti LESPROJEKT 

Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČ 25065602, za 

nabídkovou cenu ve výši 2 920 500,- Kč bez DPH, tj. 3 533 805 Kč včetně DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy, po uplynutí lhůty pro podání námitek. 

 

484. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 101/2 (zahrada) o výměře 252 m2 

v katastrálním území Divišov u Sušice. 

 

485. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi mMěstem Sušice, jako 

povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 

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

zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN, v pozemku města p.č. 

2254/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 3826-173/2022, za celkovou náhradu 4.080,- Kč + DPH; a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

486. Rada města neschvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 701/5 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře 673 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice. 
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487. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2261/5 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Sušice nad Otavou k umístění reklamní cedule 

na Restauraci u Chovatelů na stávající stojan, p. Evě Boubelové, Sušice, IČO: 

05468523, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 1 

000,- Kč + DPH ročního nájmu; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

488. Rada města bere na vědomí informaci o situaci na trhu s elektrickou energií.  

 

489. Rada města souhlasí se zadáním zpracování rozšíření studie k objektu č. p. 48/I v Sušici 

architektonické kanceláři EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 

00 Praha 10, IČO: 27216217, DIČ: CZ 27216217 dle přiložené cenové nabídky a 

v souladu s usnesením č. 305 ze dne 9. 5. 2022 za nabídkovou cenu 95 tis. Kč bez DPH. 

 

490. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 17, 3+1, ul. Kaštanová 1159, Sušice na dobu 

určitou pěti let 

 

491. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 7, 3+1, ul. Kaštanová 1160, Sušice na dobu 

určitou pěti let 

 

492. Rada města souhlasí s přidělením 30 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 5, 2+1, ul. Nádražní 442, 

Sušice na dobu určitou jednoho roku

 

493. Rada města souhlasí s přidělením 5 bodů z důvodu mimořádné situace panu 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 1, 2+1, ul. Studentská 796, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 2+1. 

 

494. Rada města souhlasí s přidělením 5 bodů z důvodu mimořádné situace 

a souhlasí s přidělením bytu č. 2, 2+1, ul. Karla Čapka 876, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

495. Rada města revokuje usnesení č. 326 ze dne 23. 5. 2022 ve věci přidělení bytu č. 506, 

0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku 

 

496. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 506, 0+1, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na 

dobu určitou jednoho roku

 

497. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku 

498. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 16, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku s podmínkou vrácení stávajícího bytu 0+1. 

 

499. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 15, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku p . 

 

500. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5, 0+1, ul. Bašta 145, Sušice na dobu určitou 

jednoho roku
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501. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 21, ul. Kaštanová 1258, 

Sušice mezi na straně jedné a na straně 

druhé, na dobu určitou tří let, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 

 




