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U s n e s e n í  569. – 581.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 3. října 2022 

 

 

569. Rada města schvaluje program jednání. 

 

570. Rada města schvaluje podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení 

výjimky od 1. 9. 2022 na školní rok 2022/2023 pro Základní školu T. G. Masaryka, 

Sušice, Dr. E. Beneše 129, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT 

prováděcími předpisy, a to až o 4 žáky ve třídě IX. C v případě žáků vzdělávajících se 

podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu 

kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené 

v rejstříku škol a školských zařízení.    

 

571. Rada města bere na vědomí vypořádání námitky proti výběru dodavatele ve výběrovém 

řízení na veřejnou zakázku na zpracování Lesních hospodářských osnov Sušice, 

zařizovací obvod Sušice, kterou podala firma ING-FOREST s. r. o. Námitka byla 

odmítnuta. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybraným 

uchazečem, společností 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. 

 

572. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 

358/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 9 m2 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou  za 

kupní cenu 810,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a doporučuje pověřit starostu 

města podpisem kupní smlouvy.  

 

573. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem 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 – zemní kabelové vedení NN v pozemku města p.č. 102/15 

v k. ú. Divišov u Sušice v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 112-200/2019, 

za celkovou náhradu 350,- Kč + DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

574. Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. A-002296-00 ze dne 17.12.204 

mezi městem Sušice a , bytem Sušice podáním výpovědi v souladu 

s článkem V. nájemní smlouvy.  

 

575. Rada města souhlasí s ukončením pronájmu garážového stání č. 18, ul. Kaštanová 1257, 

Sušice s  dohodou k 31.10.2022. 

 

576. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 18, 

ul. Kaštanová 1257, Sušice s p  od 1.11.2022. 
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577. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 10, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi na straně jedné a panem  na straně 

druhé na dobu určitou pěti let, tj. od 1.11.2022 do 31.10.2027.  

 

578. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy bytu č. 9, ul. Kaštanová 1259, 

Sušice mezi na straně jedné a  na straně 

druhé na dobu určitou od 1.11.2022 do 1.10.2023.  

 

579. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-003102-00 se 

společností Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy, IČO: 

04510984, DIČ: CZ04510984 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

580. Rada města schvaluje plánovací smlouvu č. A-003836 se společností Fixnet s.r.o., 

Pravdova 1274, Sušice na uložení optické sítě do pozemků města Sušice a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

581. Rada města schvaluje instalaci optické sítě v čp. 718, ulice 5. května v Sušici na základě 

žádosti společnosti SUPTel-PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, Plzeň, technicky 

zastupující společnost CETIN, Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Vysočany. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 
 




