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U s n e s e n í  582. – 608. 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 31. října 2022 

 

 

582. Rada města schvaluje program jednání. 

 

583. Rada města schvaluje kupní smlouvu o prodeji automobilu Fabia Ambition 1,0 MPI, 

59 kW od firmy AUTO - Evžen Myslivec s.r.o., Václava Majera 2666, 440 01 Louny, 

IČ 25046985, za cenu 270 075,00 Kč bez DPH t.j. 326 790,75 Kč s DPH.. a pověřuje 

starostu jejím podpisem.  

 

584. Rada města bere na vědomí žádost Charity Sušice o příspěvek na podporu krizového 

bytu, která bude posuzována v rámci rozpočtu města pro rok 2023. 

 

585. Rada města neschvaluje ZŠ speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín přidělení 

finančního příspěvku na činnost. 

 

586. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání 2 maturitních plesů ve školním 

roce 2022/2023 Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Sušice, IČ: 05098751 

ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191. 

 

587. Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání 1 maturitního plesu ve školním 

roce 2022/2023 Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Sušice, 

U Kapličky 761, IČ: 00077615 ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179. 

 

588. Rada města schvaluje výpůjčku přenosného pódia Sušickému kulturnímu centru – 

SIRKUS, příspěvková organizace, IČ: 00368512, v termínu 27. 11. – 6. 12. 2022 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 

 

589. Rada města souhlasí s konáním akce „Krampus show“ pořádané Janem Adamcem, 

IČ: 72259922 dne 26. 11. 2022 na ostrově Santos za dodržení podmínek stanovených 

Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 

 

590. Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu č.p. 719/II v Sušici, 

ul. 5. května na p.p.č. st. 2992 a objektu č.p. 66/III v Sušici, ul. Pod Kalichem, na p.p.č. 

st. 483/1 vše v k.ú. Sušice nad Otavou firmě FIXnet s.r.o., Sušice, IČ: 26357739, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 4 000,- Kč + 

DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

591. Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. A-003733-00 s panem Lubošem 

Pitrem, Sušice, IČ: 65578953, který se týká prodloužení termínu pronájmu části 

pozemku p. č. 2256/1 o výměře 25 m2 pro umístění předzahrádky před Cafe Koruna, 

který se týká prodloužení pronájmu do 6.11.2022,; a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 



 2 

592. Rada města schvaluje záměr změny nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech 

Republic a.s., na pronájem části střechy domů č.p. 856 a 857 v Sušici II, ul. Volšovská, 

týkající se prodloužení doby nájmu, a jeho zveřejnění na úřední desce města.   

 

593. Rada města souhlasí s prominutím nájemného za bytovou jednotku v objektu ZŠ T. G. 

Masaryka, Dr. E. Beneše 129, Sušice za období od 1.9.2022 do doby přidělení bytu 

novému školníkovi. 

 

594. Rada města souhlasí s přidělením 42 bodů z důvodu mimořádné situace 

 a souhlasí s přidělením bytu č. 11, 2KK, ul. Vodní 142, 

Sušice na dobu určitou jednoho roku   

 

595. Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 4, 1KK, ul. Kaštanová 1180, Sušice na dobu 

určitou jednoho roku 

 

596. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 317, 0+1, 

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

 

597. Rada města souhlasí s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou č. 503, 0+1, 

ul. Pod Svatoborem 56, Sušice na dobu určitou jednoho roku paní

a souhlasí s přidělením 2 bodů. 

 

598. Rada města souhlasí se zasklením lodžie v bytě č. 1, ul. U Kapličky 720, Sušice 

bezrámovým systémem AluFlexi - bezrámový na náklady nájemce bytu 

 Žadatel si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby 

a územního plánování městského úřadu v Sušici. Žadatel je povinen uzavřít s městem 

Sušice smlouvu o umožnění stavby. 

 

599. Rada města bere na vědomí informaci k provozu „Tradičního Kloubu“ v Sokolovně. 

 

600. Rada města bere na vědomí nesouhlas sousedů s připravovaným záměrem „Soubor 

staveb, rodinné domy – Pod Stráží“. 

 

601. Rada města schvaluje nesouhlasné stanovisko ke zrušení přejezdu P894 a P898 

dle předložené projektové dokumentace společnosti SAGASTA projekční a konzultační 

společnost, z důvodu velkého rizika samovolného přecházení trati pěších i cyklistů. 

 

602. Rada města schvaluje souhlasné stanovisko se zrušením přejezdu P889, P892, P896 

dle předložené projektové dokumentace společnosti SAGASTA projekční a konzultační 

společnost.  

 

603. Rada města bere na vědomí dopis který se týkal rozvojové 

plochy lokality V Luhu. 

 

604. Rada města bera na vědomí informaci o pokračování projektu Sportovní hala Sušice. 

 

605. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 52, kterým se sníží organizace č. 73 – 

„Rezerva - investice a provoz“ o 600 tis. Kč a o stejnou částku se povýší organizace 

č. 1633 – „ul. 5. května - kanalizace PD“. 
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606. Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

a úhradě nákladů s ní souvisejících“, č. 4000247615 na provedení přeložky 

plynárenského zařízení či jeho části, NTL plynovodu DN100/Ocel (ID PZ 519400), 

a 3 ks plynovodních přípojek (ID PZ 795112, 796927, 795044), s vlastníkem 

plynárenského zařízení, firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí 

nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

607. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Ulice Studentská, Sušice - 

přeložka NTL plynovodu a 3 ks přípojek“, s firmou VEToP spol. s r. o., Staňkov I, 

Vodní 375, IČ: 48363383, za cenu 507.483,61 Kč bez DPH, tj. 614.055,17 Kč vč. 21% 

DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

608. Rada města rozhodla o zpřístupnění údajů zápisu dozorčí rady panu tajemníkovi 

za účelem poskytnutí informací dle Zák. 106/1999 Sb. v  souladu s platnou legislativou. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                     František Jelínek 

starosta města                                            místostarosta 
 




