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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. února 2019 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Andrea Staňková a Mgr. Jonáš 

Bartoš. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s Ing. Jiřím Paškem na zhotovení páteřního 

kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2731/1 v k.ú. Sušice nad Otavou s předpokládanou finanční 

spoluúčastí ve výši 75 % z maximální výše 600 tis. Kč celkových nákladů bez DPH. 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se zvýší org. 88 - Dotace 

na výkon státní správy /příjmová část/ o 2.597.400,- Kč a o tutéž částku se sníží  org. 98 - 

Konečný zůstatek z minulých let. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se povýší org. 1906 – 

„Sportoviště města Sušice - opravy a investice“ o částku 150 tis. Kč a o tutéž částku se poníží 

org. 1535 – „Sportovní hala“. 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se povýší org. 269 Splátky 

půjček – půdní vestavby  o 73.392,00 Kč a o tutéž částku se zvýší  org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se zřizuje nová org. 1956 – 

Zpracování pozůstalosti a org. 1956 – Zpracování pozůstalosti se povýší o částku 70.000 Kč 

a zároveň se tuto částku zvýší  org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let.  

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým se zřídí nová organizace 1957 – 

3D promítací sytém s finančními prostředky ve výši 650 tis Kč a zároveň se povýší organizace 

98 - konečný zůstatek o stejnou částku. 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se povýší příjmy u org. 264 – 

MP o částku 16.242,00 Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 – Konečný zůstatek minulých 

let. 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se org. 1809 - DPS čp. 56 

výměna výtahu povýší o 500 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 - Rezerva na investice 

a provoz. 

12) Zastupitelstvo města schválilo „Návrh znění memoranda k zajištění provozu nemocnice Sušice 

a zdravotních služeb pro území Sušicka“ a pověřilo starostu města jeho podpisem."  
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b) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 282/7 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý 

travní porost) o výměře cca 35 m2 za kupní cenu ve výši 160,- Kč za m2 

+ DPH a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 73/2 k.ú. Červené Dvorce (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 15 m2  za kupní cenu ve výši 

310,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, 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. 

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. jednání kontrolního výboru a schválilo plán 

práce pro rok 2019.  

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu předsedkyně Dozorčí rady Nemocnice Sušice 

o. p. s. o ukončené kontrole a inventarizaci majetku v roce 2018. 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady Nemocnice Sušice 

o. p. s. o situaci a ukončení soudního řízení se záchranáři, předložení návrhu Smlouvy 

o bezúplatném převodu majetku mezi městem Sušice a Nemocnice Sušice o. p. s., informaci 

o trvání řízení ve věci vymáhání úhrady pokuty dle platebního rozkazu vydaného Obvodním 

soudem pro Prahu 1 proti Nemos Sokolov s. r. o. 

 

d) p o v ě ř i l o  

 

1)  Zastupitelstvo města požádalo a pověřilo zastupitelku města Sušice a členku rady Plzeňského 

kraje pro oblast zdravotnictví paní Ing. Milenu Stárkovou projednáním „Memoranda k zajištění 

provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka“ na nejbližším jednání rady 

a zastupitelstva Plzeňského kraje."  

 

e) z v o l i l o 
 

1)  Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru pana Ing. Jaroslava Macháčka. 

 

f) u l o ž i l o 
 

 

1)  Zastupitelstvo města uložilo radě města oslovit odborníky v oboru zdravotnictví a najít pro město 

konzultanta pro přípravu a realizaci plynulého převodu práv a povinností spojených 

s poskytováním zdravotní péče v sušické nemocnici a vypracování analýzy stavu a návrhu 

budoucího optimálního rozsahu zdravotnické péče v sušické nemocnici. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                                 místostarosta 




