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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. listopadu 2018 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení:  Ing. Věra Marešová, Václav Černý a MUDr. David Toufar. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Ing. Jaroslava Macháčka. 

4) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně 

Sušice pro rok 2018 ve výši 900 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 350 – 

příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1-6) dle předloženého 

návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské památkové zóně Sušice 

s jednotlivými žadateli. 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 155 - Pronájem veřejného 

prostranství poníží v příjmové části o 50 tis. Kč, a zároveň se povýší org. 98 (Konečný 

zůstatek minulých let) o 50 tis. Kč.  

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72 – přijetí účelové dotace od Krajského 

úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města 

Sušice v celkové výši 3.677.605,- Kč.  

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým se org. 1811 – Herní prvky – 

obnova povýší v příjmové části o částku 449.050,- Kč a zároveň se o tutéž částku sníží org. 98 – 

Konečný zůstatek z minulých let. 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 563.878,- Kč. 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 215.911,20 Kč. 

 

 

b) r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci přímého audiovizuálního přenosu a pořizování 

videozáznamu záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení záznamu pro 

potřeby vyhotovení zápisu a za účelem záznamu pro informování veřejnosti.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení hlasovacího zařízení s možností archivace výsledků 

hlasování a tímto pověřuje radu města k realizaci výběrového řízení na dodavatele systému. 

3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 52/8 k.ú. Albrechtice u Sušice 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 850 m2, ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé podle 

znaleckého posudku ve výši 170,- Kč za m2, za část pozemku p.č. 50 k.ú. Albrechtice u Sušice 

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 150 m2, ve vlastnictví 

 v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 170,- Kč za m2, s tím, že 

uhradí městu Sušice rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 170,- Kč za m2 a že náklady na 

sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek a geometrický plán uhradí obě strany 

napůl, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
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4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemků p. č. 398/8 o výměře cca  25 m2, p.č. 398/7 

o výměře cca 150 m2, vše ost. plocha – neplodná půda, a části pozemku p.č. 542/5 o výměře cca 

43 m2, orná půda, v k.ú. Sušice nad Otavou, za kupní cenu ve výši 

250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 398/10 o výměře 51 m2, částí pozemků p.č. 

398/8 o výměře cca 270 m2, p.č. 398/7 o výměře cca 50 m2, vše ost. plocha – neplodná půda, a 

části pozemku p.č. 542/5 o výměře cca 10 m2,  orná půda, v  k.ú. Sušice nad Otavou, 

 za kupní cenu ve výši 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem 

spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/142 k.ú. Sušice nad Otavou 

(trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do vlastnictví 

 za cenu 1 419 600,- Kč + DPH a náklady spojené s převodem, s tím, že kupní smlouva 

bude obsahovat závazek prodávajícího vybudovat do 31.12.2019 infrastrukturu na hranici 

pozemku, s možností odstoupení kupujícího od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, 

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení lesních pozemků p.č. 1470/15 o výměře 872 m2 

a 1492/2 o výměře 93 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, od vlastníka 

za kupní cenu 17 100,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí části pozemkové parcely č. 970/24 (ostatní 

komunikace) o výměře 346 m2 k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o věcném záměru zřízení funkce městského architekta a pověřuje 

radu města přípravou potřebných kroků. 

 

 

c) v z a l o  n a  v ě d o m í   

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci předložených investic a oprav města Sušice. 

 

 

d) p o v ě ř i l o  

1) Zastupitelstvo města pověřilo tajemníka úřadu přípravou úpravy "Jednacího řádu zastupitelstva 

města Sušice", která bude reflektovat výše uvedené rozhodnutí a přípravou všech zákonných 

procedur s tím souvisejících.  

2)  Zastupitelstvo města pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy 

zastupitelstva: Mgr. Čestmíra Kříže, Ing. Andreu Staňkovou, Pavla Javorského, Mgr. Janu 

Švelchovou, Mgr. Jonáše Bartoše, Ing. Věru Marešovou a Ing. Milenu Stárkovou. 

 

 

e) z v o l i l o 

1) Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru pana MUDr. Davida Toufara.  

2)  Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru: Ivu Rochovou, Mgr. Čestmíra Kříže, 

Martina Němečka, Ing. Dagmar Havlíkovou, Mgr. Milenu Naglmüllerovou, Ing. Štefana Vilcseka 

a MUDr. Rudolfa Voldřicha. 
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3)  Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy kontrolního výboru: Ing. Zdeňka Zezulu, Ing. Václava 

Tomana, Ing. Petra Kocmana, Bc. Lucii Mikulovou, Ing. Karla Požárka, Ing. Věru Marešovou 

a Petra Nikodema.  

 

 

f) n e s ch v á l i l o 

1) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p.č. 2688 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 86 m2. 

 

 

g) n e s o u h l a s í 

1) Zastupitelstvo města nesouhlasí se stavbou výrobní haly v rámci „Revitalizace průmyslového 

parku Sušice nad Otavou“, umístěné na pozemcích bývalého podniku Solo Sušice a pověřuje 

místostarostu Františka Jelínka, aby ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu 

Ing. arch. Ladislavem Komrskou, vypracoval a zaslal ve stanovené lhůtě odvolání proti vydanému 

rozhodnutí o umístění stavby, na základě odborných stanovisek posuzujících dopravní řešení 

situace a socio-demografické a environmentální negativní dopady umístění, výstavby 

a zamýšleného provozu objektu. 
 

 

h) s t a n o v i l o 

1) Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2019 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 

zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v platném znění, ve výši maximálních částek stanovených nařízením vlády, 

včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí 

člena rady, předsedy nebo člena výboru či předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny 

jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou 

zastupitelstvem. 

 

 

i) d o p o r u č i l o 

1) Zastupitelstvo města doporučilo radě města uzavřít smluvní vztah s autorem územního plánu města 

Sušice Ing. arch. Ladislavem Komrskou, na poradenskou činnost pro oblast urbanismu, 

architektury a stavebního řádu. 

2) Zastupitelstvo města doporučilo radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou moci 

užívat závěsný odznak ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, byli: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Andrea Staňková, Pavel Javorský, Mgr. Jana 

Švelchová, Mgr. Jonáš Bartoš, Ing. Věra Marešová a Ing. Milena Stárková. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                                 místostarosta 




