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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. prosince 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Petr Nikodem a MUDr. Rudolf Voldřich. 

3) Ověřovatele zápisu: MUDr. David Toufar a Mgr. Milena Naglmüllerová. 

 

4) 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 a. 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. 

 

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

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v roce 2019 a poskytnutí 

vyrovnávací platby současnému poskytovateli 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. 

 

6)  Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2020-2021  

dle aktualizovaného návrhu. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2019 v součtu za organizace  

dle aktualizovaného návrhu. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města: Sušické 

kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice,  

ZUŠ Fr. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ 

Lerchova na roky 2020-2021 dle předloženého návrhu.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací města: Sušické kulturní 

centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ Fr. Stupky,  

MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lerchova, na rok 2019 

dle předloženého návrhu. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Sušické kulturní  

centrum ve výši 280 tis. Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Základní školu 

Lerchova ve výši 3.051.433,- Kč. 
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12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum – příspěvek na provoz -  sníží o 280 tis. Kč a současně se tato organizace 

zvýší o prostředky pro návratnou finanční výpomoc v téže výši. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se v organizaci 216  

ZŠ Lerchova z pol. 5901 rezerva uhradí návratná finanční výpomoc ve výši 3.051.433,-  Kč 

a příspěvek /investiční + neinvestiční/ ve výši 339.048 Kč pro tuto organizaci. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se org. 213 – ZŠ TGM 

snižuje příspěvek na provoz o 220 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let o tutéž částku.   

 

15)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 81, kterým se org. 209 – MŠ 

Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 90 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 82, kterým se org. 208 – MŠ Tylova 

snižuje příspěvek na provoz o 85 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let o tutéž částku.    

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 216 ZŠ Lerchova 

snižuje příspěvek na provoz o 618 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let o tutéž částku.  

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 84, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum snižuje příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 85, kterým se org 11 Správní poplatek- 

živnostenský list sníží o 28.000,- Kč, org. 27 Výpis z katastru nemovitostí sníží  

o 18.000,- Kč, org. 30 Výpis z rejstříku trestů sníží o 9.000,- Kč, org. 31 Výpis 

z obchodního rejstříku sníží o 2.000,- Kč,  org. 9 Správní poplatky komunikace sníží  

o 11.000,- Kč, org. 252 Sušické kulturní centrum /zaokrouhlení příjmů z nájmu/ sníží  

o 2.000,- Kč, celkové snížení ve výši 70.000,- Kč bude pokryto z org. 98 Konečný zůstatek 

z minulých let. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 86 – přijetí účelové dotace  

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová část org. 1833 Obnova 

památníku padlých o částku 100.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek 

z minulých let. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 87 - vrácení investiční dotace, kterým 

se org. 233 Hasiči Volšovy poníží v příjmové i výdajové části o částku 500.000,- Kč. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 232 Hasičský sbor 

Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 16.400,- Kč. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 89, kterým se org. 233 Hasičský sbor 

Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 13.200,- Kč.  

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 237 Hasičský sbor 

Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 1.200,- Kč.  
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25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 91, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části rozpočtu o částku 32.484,- Kč a zároveň se o tuto částku 

poníží org. 98 Konečný zůstatek z minulých let. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 92 - změnu struktury příspěvku  

na provoz v org. 283 Sportoviště města Sušice tak, že se zvýší mzdové náklady /dohody/  

o 252 tis. Kč, tato částka bude hrazena ze zvýšených příjmů organizace a celkový příspěvek 

na provoz se nemění. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým se sníží v org. 283 

Sportoviště města Sušice příspěvek na provoz o 1 mil. Kč a investiční příspěvek  

o 1,150 mil. Kč. Zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek minulých let o částku  

2,150 mil. Kč. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým se sníží org. 250 Sociální 

služby města Sušice příspěvek na provoz o 1 mil. Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek minulých let. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 95 - zvýšení org. 903 Bazén-úvěr 

 /výdajová část/ o 55 tis. Kč a současně povýšení org. 98 Konečný zůstatek minulých let  

o tutéž částku. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 96 -  zvýšení org. 904 – 96 b.j.- úvěr 

/výdajová část/ o 10 tis. Kč a současně povýšení org. 98 Konečný zůstatek minulých let  

o tutéž částku. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 97, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části rozpočtu o částku 16.242,- Kč a zároveň se o tuto částku 

poníží org. 98 Konečný zůstatek z minulých let. 

 

32) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 

letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 650.000,- Kč organizaci TJ 

Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647 za podmínky, že poskytnutí dotace 

bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 

 

33) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 

ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 77.000,- Kč organizaci Gymnázium, 

Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444 za podmínky, že 

poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 

 

34) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 

ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 70.000,- Kč organizaci Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 

Sušice, IČ: 00077615 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu 

města na rok 2019. 

 

35) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů na zajištění 

přístřešku pro tréninkové pomůcky ve výši 50.000,- Kč organizaci SH ČMS (Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska), Sbor dobrovolných hasičů Sušice, Na Hrázi 1, 342 01, 

Sušice, IČ: 65579500 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu 

města na rok 2019. 
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36) Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád Kontrolního výboru a Finančního výboru 

zastupitelstva města. 

 

 

b) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu dokončených nových investic v lokalitě  

Pod Viničkami od  Ing. Oldřicha Šebka, Chanovice 67, 34101 Horažďovice a to páteřní řad 

jednotné kanalizace, páteřní vodovodní řad,  inženýrskou síť kabelového rozvodu veřejného 

osvětlení a stavbu komunikace, a to včetně pozemkové parcely č. 546/16 o výměře 954 m2 

a části pozemkové parcely č. 546/9 o výměře 23m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, na nichž 

se uvedené inženýrské sítě a stavby nacházejí, za celkovou cenu kupní ve výši 688.970,- Kč 

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

 

c) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

 

 

 

d) z v o l i l o 
 

1) Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Nového členem kontrolního výboru. 

2) Zastupitelstvo města zvolilo paní Mgr. Boženu Kudovou členkou finančního výboru. 

 

 

e) v y z v a l o  
 

1) Zastupitelstvo města vyzvalo provozovatele sušické nemocnice zastoupeného jednatelkou  

Mgr. B. Vaculíkovou, aby zaslala písemné stanovisko k dalšímu provozování sušické 

nemocnice, zejména pak zda je společnost schopna naplnit nabídku, kterou prezentovala  

ve výběrovém řízení v roce 2015, především co se týká zajištění rozsahu péče; dále za jakých 

podmínek je ochotna jednat o případném ukončení nájmu movitých i nemovitých věcí, které 

do nájmu získala na základě smluvních vztahů z roku 2015 a za jakých podmínek je ochotna 

městu předložit ekonomické ukazatele provozu za dobu pronájmu.  

 

 

f) p r o j e d n a l o  

 

1)  Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2019  

a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2019 podle následující tabulky 

(uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %): 
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Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení):  1,37 Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                            místostarosta 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

20,67 31,49 52,16 
6,0  1 960 1 013 2 973 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 




