
Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. června 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)    s c h v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Věra Fornousová, Mgr. Zdeňka Řezníčková. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Ing. Jan Staněk. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o partnerství s městem Nová Moldava  

v Rumunsku v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice na rok 2018 dle přílohy. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo, že v případě odsouhlasení akcí obnovy nemovitých 

kulturních památek Ústřední komisí Ministerstva kultury v rámci rezervy Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 

(pro navržené akce Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy 

dvorního objektu, výměna střešní krytiny a Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici 

– obnova střechy, výměna střešní krytiny) bude vlastníkům objektů poskytnuta finanční 

spoluúčast ve výši min. 10% z celkových nákladů, která bude hrazena  

z organizace 350, Příspěvky – památková péče.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo zařazení akce obnovy objektu č.p. 11/III, ul. Mariánská 

v Sušici na rok 2018 a schvaluje aktualizaci navržených akcí obnov kulturních památek 

v programu regenerace MPZ Sušice na rok 2018, která byla schválena zastupitelstvem města  

dne 13. 9. 2017 usnesením bod a) č. 4).  

 

8) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice za rok 2017 a vyjádřilo souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2017,  

za rok 2017.  

 

10) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se org. 1646 - Hasiči 

Volšovy-auto povýší o 1.100.000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 - Konečný zůstatek 

minulých let. Jedná se o zakoupení repasovaného vozidla CAS 32 pro jednotku SDHO 
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Volšovy, podmínkou nákupu je poskytnutí dotace od Plzeňského kraje ve výši  

500 tis. Kč. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, kterým se povýší organizace  

č. 9899 – Školy – investice + velké opravy o částku 150 tis. Kč a o tutéž částku se poníží 

organizace č. 73 – Rezerva na investice a provoz. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se poníží organizace 

194  

– Příspěvky, reprezentace města o 49.584,- Kč a zároveň se povýší organizace 184 – 

Příspěvek zájmovým organizacím – granty o 49.584,- Kč. Tato částka bude využita  

pro 2. kolo Grantového programu města Sušice v roce 2018.  

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se povýší organizace 

98 – Konečný zůstatek minulých let a zároveň se povýší organizace 191, kap. 93 – Příspěvky 

ostatním sdružením o 50.000,- Kč.  

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31 – přijetí dotace od MMR, 

kterým se povýší příjmová část org. 232 - Hasiči Sušice ve výši 2.284.871,55 Kč a zároveň 

se sníží org. 98 - Konečný zůstatek minulých let o částku 2.284.871,55 Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32 - změnu struktury rozpočtu  

org. 216 - Základní školy Lerchova, snížení příspěvku na provoz o 200 tis. Kč a zvýšení 

investičního příspěvku o tutéž částku. Celková výše příspěvku se nemění. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33 - změnu struktury rozpočtu 

příspěvkové organizace 250 - Sociální služby města Sušice, a to povýšení příjmové části - 

dotace z MPSV-Kraj o 1.500.000,- Kč a povýšení investičního příspěvku o tutéž částku. 

Celková výše příspěvku města se nemění. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se org. 9999 - Nákup, 

prodej majetku povýší o 9,9 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se org. 267 - Bytservis 

tepelné hospodářství sníží v příjmové části o 87.030,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73   

- Rezerva na investice a provoz. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů  

na realizaci projektu "Digitalizace sítě CZT a sítě VO města Sušice" poskytovatelem 

Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se nová organizace 

1834 

- Digitalizace sítí zvýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 
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22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se nová org. 1835   

- Ekoinovace povýší o 400 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo znění Sociálního fondu dle přílohy. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU)  

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU k závazku veřejné služby Zajištění 

lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie současného poskytovatele lékařské péče v 

objektu nemocnice v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem  

Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu 

města podpisem pověřovacího aktu.  

 

25) Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné služby 

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby 

současného poskytovatele lékařské péče v objektu nemocnice  

v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

26) Zastupitelstvo města schválilo uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Dražovice s tím, že doba platnosti bude 

nyní na dobu neurčitou. 

 

27)  Zastupitelstvu města schválilo převedení autobusové linky 433580 pod město Sušice 

s termínem od 15. 12. 2019. Realizací výběrového řízení na dopravce schvaluje pověřit 

Plzeňský kraj. Dle technických standardů budou provozovaná vozidla nová, částečně 

nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP. 

 

 
b) r o z h o d l o 

 

 
1)   Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 503 000,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče, panu  paní 

Sušice, na obnovu kulturní památky městského domu  

č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici, p.č.st. 91 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci 

Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy, výměna střešní 

krytiny (přední dům). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

2)  Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemkových parcel p.č. st. 2837 o výměře 657 m2, 

včetně stavby čp. 775, Sušice II, občanská vybavenost, st. 2102 o výměře 361 m2, včetně 

stavby bez čp/če, občanská vybavenost, st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby  

bez če/čp, občanská vybavenost, 1933/7 o výměře 584 m2,  ost. plocha – manipulační 

plocha, 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – manipulační plocha, včetně příslušenství 

nemovitostí, vše k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Nová, od p.

 za cenu kupní ve výši 9 900 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  
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3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkových parcel č. 401/6,  401/7, 401/8, 

401/15, 401/19, 401/20, 401/21, všechny ostatní plocha (ostatní komunikace), všechny 

v katastrálním území Odolenov, pozemkových parcel č. 669/4 – ostatní plocha (ostatní 

komunikace) a č. 669/24 – lesní pozemek, obě v katastrálním území Sušice nad Otavou, a 

stavby místní komunikace vedoucí z Odolenova na vrch Svatobor, od prodávající 

společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6, Břevnov, Skokanská 2117/1, 

169 00, IČ: 24738875, za celkovou kupní cenu 1 437 493,- Kč s tím, že náklady spojené 

s odkupem (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) uhradí 

město, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních 

orgánů města a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti dle přílohy.  

 

 

 

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 sdělení pořizovatele územního plánu Sušice 

o současném stavu evidence návrhů na změnu územního plánu Sušice a dále ohledně 

předložení zprávy o uplatňování územního plánu Sušice a možnosti pořízení změny 

územního plánu na jednání zastupitelstva města v září 2018.  

 

 

 

d) s t a n o v i l o 

 

 

1)  Zastupitelstvo města stanovilo podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného zastupitelstva na 21. 

 

 

 

e) u l o ž i l o 

 

 

1)  Zastupitelstvo města uložilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. a Odboru majetku  

a rozvoje města zahájit ve vzájemné součinnosti realizaci procesu nabytí majetku Nemocnice 

Sušice o. p. s. zpět do vlastnictví města. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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