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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Dagmar Karlíkovou a Ing. Tomáše Zeleného Ph.D. 

 

4) Zastupitelstvo města dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona 

schválilo předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sušice. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2019.  

 

6) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 166 000,- Kč z organizace 350, 

Příspěvky – památková péče na podporu 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 a zadní dům), umístěného v městské památkové zóně v Sušici. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se nová organizace 1836- 

Nákup kompostérů navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1535 Sportovní hala. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se organizace 279 

Komunální odpady povýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1535 Sportovní hala. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 264 – Městská policie o částku 112.371,- Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se povýší příjmy i 

výdaje u org. 1834 – Digitalizace sítí o částku 1.111.200,- Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se povýší o 500 tis. Kč 

výdajová část organizace 9041 – Santos ostrov pokladů a zároveň se o tutéž částku poníží 

výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se povýší o 2.7 mil. 

Kč výdajová část organizace 1812 Santos – oprava podlahy a zároveň se o tutéž částku 

poníží výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 

 



 

 

 

2 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47 - založení nové rozpočtové 

organizace č. 1837 s názvem „Kotelna K1 – oprava TUV“ ve výši 900 tis. Kč. O stejnou 

částku se pak sníží organizace č. 267 – „Bytservis - tepelné hospodářství - kotelny“, 

pol. 5171 – „Opravy a udržování“. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 ÚZ 13011 

povýší v příjmové části o 69.126,- Kč doplatek dotace Sociálně právní ochrany dětí za rok 

2017, org. 201 ÚZ 13011 poníží o 34.600,-  snížená dotace Sociálně právní ochrany dětí na 

rok 2018 a org. 201 ÚZ 13015 poníží o 474.672,- Kč snížená dotace Sociální práce na rok 

2018 a dále se org. 92 Úroky z účtů v příjmové části zvýší o 440.146,- Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se org. 216 – ZŠ 

Lerchova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 688.809,60 Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 213 – ZŠ 

T.G.M. Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 279.399,60 Kč. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se povýší organizace 

č. 1805 – „Kotelna č.p. 357“  o částku 50 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace č. 1803 

– „Chemická úpravna TUV- kotelny“. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo změnu struktury rozpočtu příspěvkové organizace 

Sociální služby města Sušice dle přílohy. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se poníží provozní 

příspěvek zřizovatele na 1.500.000,- Kč (tj. snížení o 3 584 000,- Kč), a zároveň se povýší 

investiční příspěvek města na 2.300.000,- Kč (tj. povýšení o 800.000,- Kč). Celková úspora 

činí 2.784.000 Kč.  
 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55 -  zvýšení org. 903 Bazén-úvěr 

/ výdajová část/ o 50 tis. Kč a současně povýšení org. 98 konečný zůstatek minulých let 

o tutéž částku. 

 
21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56 -  zvýšení org. 904 - 96b.j.-

úvěr / výdajová část/ o 85 tis. Kč a současně povýšení org. 98 konečný zůstatek minulých 

let o tutéž částku. 

 
22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým se org. 233 – Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 500.000,- Kč. 

 
23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 22.272,- Kč. 

 
24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se org. 232 – Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 22.272,- Kč. 

 
25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60, kterým se org. 1828 Nemos-

provoz chirurgické ambulance zvýší v příjmové části rozpočtu o částku 5.100.000,- Kč 

a o tutéž částku se sníží org. 98 konečný zůstatek minulých let.  
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26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se organizace č. 1802, 

„Ul. pátera Ferdy - VH sítě“ povýší o 1,1 mil. Kč. Tato částka bude čerpána z Fondu voda. 

 
27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se povýší organizace 

č. 283 – „Sportoviště města Sušice – příspěvek na provoz“ o částku 120 tis. Kč a o tutéž 

částku se poníží organizace č. 80 – „Rezerva -  havárie“. 

 
28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým se organizace 1640 - 

Vodovod Volšovy III. etapa povýší o 150 000,00 Kč, o tutéž částku se sníží org. 1712 – 

Hájkova ul. - vodovod, kanalizace, chodníky. 
 

29) Zastupitelstvo města schválilo : 
a) navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 

2.065.600,-Kč 

b) aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.000,- 

Kč 

- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 

Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

c) novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého 

návrhu. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo, aby kupní ceny za převod pozemků p.č. 941/141, 

941/142, 941/143 a 941/144, vše k.ú. Sušice nad Otavou, byly hrazeny i prostřednictvím 

úvěrů od peněžních ústavů, s čímž bude spojeno uzavření zástavních smluv k předmětným 

pozemkům, zajišťujících splacení těchto úvěrů.  

 

 

b) r o z h o d l o 

 

 
1) Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 44 

stavebního zákona rozhodlo o pořizování změny územního plánu Sušice, který byl vydán 

usnesením č. 3896/14 dne 17. 9. 2014. 

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky povinné 

ve výši 112.864,81 Kč. 

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu 

Klatovy č.j. 6 C 46/99 povinného  v celkové výši 

133.969,- Kč.   

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 846 000,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče 

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

(přední a zadní dům). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

5)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2292/1 (ost. plocha – 

ost. komunikace)  k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 113 m2  

Sušice, a to za cenu 250,- Kč za m2 + DPH a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 70 m2 Římskokatolické farnosti Sušice, 

Bašta 54, Sušice I., IČO : 66342406, za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí 

náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký 

posudek a geometrický plán, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 15 m2  Sušice, 

za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy, 

vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký posudek a geometrický plán, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 40 m2  Sušice 

(spoluvlastnický podíl ½), a  Sušice (spoluvlastnický podíl 

½), za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady na sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký posudek a geometrický plán, a 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/141 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do vlastnictví 

 za cenu 1 678 000,- 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 a s možností odstoupení kupujícího od smlouvy 

v případě nesplnění tohoto závazku, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/143 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 711 m2 do vlastnictví 

za cenu  918 161,- 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 a s možností odstoupení kupujícího 

od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, a  pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/144 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 699 m2 do vlastnictví 

 za cenu  1 210 450,- 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 a s možností odstoupení kupujícího od smlouvy v případě nesplnění tohoto 

závazku, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  
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12) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 519/56 k.ú. Velká Chmelná (ost. 

plocha – neplodná půda) o výměře cca 90 m2 a části ppč. 519/57 k.ú. Velká Chmelná (ost. 

plocha – neplodná půda) o výměře cca 260 m2 ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé 

podle znaleckého posudku ve výši 160,- Kč za m2,  za část pozemku p.č. 519/55 k.ú. Velká 

Chmelná (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví 

 v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 160,- Kč za m2, s tím, že 

uhradí městu Sušice rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 160,- Kč za m2, 

dále že k částem pozemků p.č. 519/56 a 519/57 bude zřízeno věcné břemeno vedení 

vodovodu v majetku města za náhradu 100,- Kč, kterou město Sušice, jako strana 

oprávněná, uhradí  jako straně povinné, a dále s tím, že náklady na 

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

strany napůl, a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. 

 

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

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

orgánů města 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 zprávu o činnosti dozorčí rady (DR) Nemocnice 

Sušice o. p. s.  

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018.  

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí požadavek 

k pořízení změny ÚP Sušice. 

 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb pro ORP Sušice pro období 2019-2021. 

 

 

d) j m e n o v a l o   

 

 

1) Zastupitelstvo města jmenovalo členkou správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

MUDr. Kateřinu Novou (Sušice).  

 

2) Zastupitelstvo města jmenovalo do dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. tyto členy: paní 

Dagmar Karlíkovou (Sušice), paní Janu Míčkovou (Albrechtice) a pana Václava Černého 

(Sušice). Dozorčí rada Nemocnice Sušice o. p. s tak bude pracovat v počtu 6 členů. 
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e) s o u h l a s i l o 
 

1)  Zastupitelstvo města souhlasilo s bezúplatným převodem movitého majetku Nemocnice 

Sušice o. p. s., který je předmětem Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené mezi 

Nemocnicí Sušice, o. p. s. a společností NEMOS SOKOLOV s. r. o. dne 16. 9. 2015, 

do majetku města Sušice a pověřuje Odboru majetku a rozvoje města, aby v součinnosti 

se správní a dozorčí radou Nemocnice Sušice o. p. s. započal realizaci tohoto převodu.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 

 

 

 

 




