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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Mgr. Čestmír Kříž a Petr Nikodem.  

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Věru Marešovou a Ing. Františka Majera. 

4) Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2019.  

5) Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí 

finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 

veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 390 110,- Kč bude hrazena z org. 405, 

kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu 

města. 

6) Zastupitelstvo města schválilo jako dodavatele zakázky „Hlasovací a komunikační systém“  

pro jednání ZM firmu  MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – 

Pardubice, IČ: 01863045 za cenu 285 900,- Kč bez DPH tj. 345 939,- Kč s DPH 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních 

služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a schválilo přidělení příspěvků 

na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč a Sociální 

poradna Racek (identifikátor: 5968813) 60.000,- Kč a pověřilo starostu města podpisem 

této smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

8) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č.p. 

128/I, ul. Americké armády v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. Zastupitelstvo města 

schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury 

ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské 

památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – výměna oken, dveří a výkladců 

(přední dům)  

 v celkové sumě                      1.103.175 Kč bez DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR      300.500 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města           111.000 Kč 

Podíl vlastníka                               691.675 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (111.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

9) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č.p. 

11/III, ul. Mariánská v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. 
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Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova a výměna oken 

v celkové sumě                       748.501 Kč vč. DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR      320.000 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města               75.000 Kč 

Podíl vlastníka                                 353.501 Kč  

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (75.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

10) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky dvorního stavení 

městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici k financování z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. 

Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/podíl města/příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Dvorní stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova střešního pláště  

v celkové sumě                          449.492,50 Kč vč. DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK ČR      224.500 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města              45.000 Kč 

Podíl vlastníka                         179.992,50 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (45.000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

11) Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o navýšení finančních prostředků z rezervy 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

na rok 2019 ve výši 130.000,- Kč na obnovu fasády průčelí objektu městského domu č.p. 

5/I, nám. Svobody v Sušici. V případě odsouhlasení akce obnovy Ústřední komisí 

Ministerstva kultury pro Program regenerace bude finanční spoluúčast města ve výši min. 

10% z celkových nákladů (27.000,- Kč) hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková 

péče.  

 

12) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2019 dle přílohy a pověřuje 

starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, 

zájmových a volnočasových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

sportovních organizací na rok 2019 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv 

o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou 

vyplaceny z org. 183. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2019 dle přílohy a pověřuje starostu města 

podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých 

v mistrovských soutěžích. Částky budou vyplaceny z org. 194. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s 

na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace, páteřního řadu dešťové kanalizace, 

páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích 



 3

p.č. 2331/6, 1639/3, 1639/5, 2331/9, 1639/6, 1640/32 v k.ú. Sušice nad Otavou 

s předpokládanou kupní cenou ve výši 10 % z maximální výše investice 7.527.430,- Kč 

včetně DPH 21%. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s 

na vybudování řadu splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici 

Na Valše s předpokládanou kupní cenou ve výši 80 % z maximální výše investice  

520.309,- Kč včetně DPH 21%. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s 

na vybudování páteřního řadu kanalizace, páteřního 

vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 699/3, 699/6, 

699/9, 699/10, 699/11, 699/13, 699/14, zapsaném na LV 1619, na pozemku p. č. 699/12, 

zapsaném na LV 1622, na pozemku p. č. 700/1, 700/2, 2271, 571/1, 2285/1, 2285/4, 

zapsaném na LV 10001 a na pozemku p. č. 700/3, zapsaném na LV 1701, pro k. ú. Sušice 

nad Otavou, s předpokládanou kupní cenou ve výši 10 % z maximální výše investice 

7.622.792,- Kč včetně DPH 21%. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo znění zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. s tím, že k prvozápisu společnosti do Obchodního rejstříku nebude zřizována dozorčí 

rada společnosti. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se povýší org. 1836 - 

Nákup kompostérů o 1 000 000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – konečný zůstatek 

minulých let.  

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10, kterým se povýší o 6 mil. Kč 

org. 1628 – č. p. 28 Pila rekonstrukce a zároveň se o tutéž částku povýší org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se nová org. 1932 - 

Hlasovací zařízení povýší o 400 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 - Rezerva 

na investice a provoz. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města o 40.660,86 Kč v příjmové části a o tutéž částku se sníží  org. 

98 - Konečný zůstatek minulých let. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se zvýší organizace 89 – 

Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 16.560.020,- Kč. 

 

24)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové části o 394.737,- Kč a sníží org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16 – přijetí účelové dotace 

od Krajského úřadu Plzeňského kraje- Podpora sociálních služeb, kterým se povýší 

příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města Sušice v celkové výši 

22.112.004,- Kč.  
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26)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17, kterým se org. 1711 – Dům 

s pečovatelskou službou čp. 56 – kuchyně vzduchotechnika povýší o 700 tis. Kč a o tutéž 

částku se sníží org. 73 - Rezerva na investice a provoz. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 18, kterým se zřídí v rozpočtu 

města nová organizace s názvem Sušická nemocnice, naplní se finančními prostředky 

ve výši 600 tis. Kč a zároveň se povýší o stejnou částku org. 98 – konečný zůstatek. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád zastupitelstva města Sušice s účinností  

od 1. 5. 2019.  

 

 

b) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely st. 3953 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 34 m2 k.ú. Sušice nad Otavou   

za cenu ve výši 380,- Kč za m2, tj. za celkovou cenu 12 920,- Kč a náklady spojené 

s prodejem, s tím že bude zřízeno předkupní právo k tomuto pozemku jako právo věcné, 

ve prospěch města Sušice, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 624/1 o výměře cca 54 m2  

ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé ve výši 160,- Kč za m2, za pozemky p.č. 624/2  

o výměře 21 m2 a p.č. 624/4 o výměře 33 m2 ve vlastnictví  v ceně 

obvyklé ve výši 160,- Kč za m2, vše k.ú. Velká Chmelná, ost. plocha – ost. komunikace, 

s tím, že smluvní strany si mezi sebou uhradí případný rozdíl v hodnotách pozemků 

ve výši 160,- Kč za m2 a 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 smlouvy. 

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkových parcel p.č. 1418/8 o výměře 

20 m2, p.č. 1418/9 o výměře 1 m2 a p.č. 1418/10 o výměře 196 m2, vše k.ú. Sušice 

nad Otavou, lesní pozemky, se způsobem ochrany PUPFL, od ČR – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, za cenu obvyklou, a to max. za cenu 280,- Kč za m2, 

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo podle ust. § 84 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, že Město Sušice, jako jediný zakladatel a společník, založí společnost 

s ručením omezeným s obchodním názvem Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem v Sušici, 

s předmětem podnikání: poskytování zdravotních služeb, výroba obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost a prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin.  

 
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitém vkladu do společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

ve výši 500.000,- Kč. 

 

c) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 
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2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí záměr odstoupení Ing. Věry Marešové z dozorčí rady 

společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., a to ke dni konání první následující valné 

hromady společnosti.  

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o dosavadní přípravě a zadávací 

dokumentaci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města. 

 

 

d) n a v r h l o 

 

1)  Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušice nového člena dozorčí rady společnosti 

Pošumavská odpadová, s. r. o., pana Ing. Vladimíra Marka. 

 

 

 

e) j m e n o v a l o  
 

1) Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce prvních jednatelů společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise, V Rybníčkách 650, Sušice a Ing. Václava Radu, 

Pod Stráží 120, Sušice. 

 

 
 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                      místostarosta 

 




