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Z á p i s  
 

 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Sušice konaného dne 19. června 2019 v 16.00 hodin 

v budově kina v Sušici 

  

 

 

 

Přítomni:  starosta města: Bc. Petr Mottl 

místostarosta města: František Jelínek 

               členové zastupitelstva města v počtu 19, později 20 

             tajemník: Mgr. Petr Novák 

ostatní přítomní v počtu 40 

             omluveni: Ing. Věra Marešová  

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Zápis z jednání finančního výboru 

6. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

7. Schválení podkladů pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské 

památkové zóny Sušice 

9. Dotace na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru  

10. Schválení určeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu Sušice  

11. Žádost o poskytnutí dotace 

12. Darovací smlouva – ASEKOL a. s. 

13. Majetková agenda 

14. Závěrečný účet za rok 2018 

15. Rozpočtová opatření 

16. Pravidla finančního hospodaření 

17. Sušická nemocnice s. r. o. 

18. Odměna členům komisí za I. pololetí 2019 

19. Zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva města ne webových stránkách města 

20. Volba člena finančního výboru 

21. Dětská skupina  

22. Návrh schůzky s hlavním majitelem bývalého podniku SOLO Sušice   

23. Ostatní 

24. Diskuse 

25. Závěr  
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J e d n á n í: 

 

1. Zahájení  

 
Šesté zasedání Zastupitelstva města v Sušici zahájil a řídil starosta města Bc. Petr Mottl. Dále 

pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina 

členů zastupitelstva města, proto je schopno přijímat usnesení ke všem bodům programu. 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen dne 24. 4. 2019 a nebyly k němu 

vzneseny žádné připomínky.  

Návrh programu byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P.,  

Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., 

Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Voldřich R.) 

  

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována: Daniela Šedinová 

 

 

2. Volba návrhové komise  

 
Pro zpracování návrhu usnesení byla zvolena komise ve složení: Ing. František Majer, 

Ing. Jaroslav Macháček a Ing. Andrea Staňková.  

Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.)  

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Čestmír Kříž a Mgr. Milena Naglmüllerová.  

Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

4. Kontrola usnesení 
 

Ke kontrole usnesení nebyly vzneseny připomínky. 

 

 

5. Zápis z jednání finančního výboru 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru  

ze dne 20. května 2019.  
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Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

6. Zápisy z jednání kontrolního výboru 
 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z 2., 3. a 4. jednání kontrolního výboru.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

7. Schválení podkladů pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je 

nutné aktualizovat podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice na obnovu 

objektů prohlášených za kulturní památky a objektů (nepamátkových) umístěných v Městské 

památkové zóně Sušice. 

 

Podklady byly předloženy a projednány na jednání Komise pro přípravu, zpracování  

a realizaci programu obnovy MPZ dne 6. 5. 2019. 

 

Aktualizace se týká těchto podkladů: Program pro poskytování dotace, pravidla pro žadatele  

a příjemce dotace, žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Podklady 

jsou v aktualizované podobě.  

 

Ing. Staňková měla dotaz ohledně stanoveného termínu 30. 9. Vedoucí Odboru památkové 

péče a cestovního ruchu  Bc. Kubíková odpověděla, že termín je stanoven s ohledem  

na ukončení prací a zúřadování podkladů z dotace. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města neschválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice na rok 2019 dle přílohy. 

 

Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice na rok 2019 dle přílohy. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací 

v oblasti památkové péče z rozpočtu města Sušice na rok 2019 dle přílohy. 

Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 
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8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

regenerace městské památkové zóny Sušice 
 

1) Zastupitelstvo města  na svém jednání dne 17.4.2019 schválilo usnesením a) 8) 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. 

 

Dotace bude poskytnuta v součtu příspěvku z rozpočtu MK ČR (300.500 Kč) a příspěvku 

z rozpočtu města Sušice (111.000 Kč). Celková výše dotace činí 411.500 Kč. 

 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné uzavřít  

s příjemcem dotace veřejnoprávní smlouvu. Návrh veřejnoprávní smlouvy byl odsouhlasen 

právníkem města.  
 

Ing. Stárková navrhla, aby podklad obsahoval souhrnnou částku, kterou investor získá z více 

dotačních titulů na jedno stavební povolení. 

Mgr. Ing. Arch. Janda sdělil, že je členem komise MPZ a při jednáních komise vyjádřil 

rozpaky nad přidělenými financemi, navrhuje předložení investičního záměru stavebníka, aby 

bylo zaručeno objektivní rozhodování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 411.500 Kč z org. 350 Příspěvky – 

památková péče panu 

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 – výměna oken, dveří a výkladců (přední dům). Zastupitelstvo 

města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 
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2) Zastupitelstvo města  na svém jednání dne 17.4.2019 schválilo usnesením a) 9) 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. 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. 

 

Dotace bude poskytnuta v součtu příspěvku z rozpočtu MK ČR (320.000 Kč) a příspěvku 

z rozpočtu města Sušice (75.000 Kč). Celková výše dotace činí 395.000 Kč. 

 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné uzavřít  

s příjemcem dotace veřejnoprávní smlouvu. Návrh veřejnoprávní smlouvy byl odsouhlasen 

právníkem města.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 395.000 Kč z org. 350 Příspěvky – 

památková péče panu na obnovu kulturní 

památky městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici, p.č.st. 405/1  

v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova  

a výměna oken. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

3) Zastupitelstvo města  na svém jednání dne 17.4.2019 schválilo usnesením a) 10) 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 
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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. 

 

Dotace bude poskytnuta v součtu příspěvku z rozpočtu MK ČR (224.500 Kč) a příspěvku 

z rozpočtu města Sušice (45.000 Kč). Celková výše dotace činí 269.500 Kč. 

 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné uzavřít  

s příjemcem dotace veřejnoprávní smlouvu. Návrh veřejnoprávní smlouvy byl odsouhlasen 

právníkem města.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 269.500 Kč z org. 350 Příspěvky – 

památková péče paní 

Sušice (na základě plné moci ze dne 

25.3.2019) na obnovu kulturní památky dvorního stavení městského domu č.p. 146/I,  

ul. Vodní v Sušici, p.č.st. 68/2 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Dvorní stavení městského 

domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova střešního pláště. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 
 

9. Dotace na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského 

sboru 

 
Dne 5. října 2018 podal Spolek přátel Sušického dětského sboru (IČ: 62630555) žádost  

o poskytnutí příspěvku za účelem financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského 

sboru – viz příloha podkladů. 

 

Sušický dětský sbor založil v roce 1969 pan  a má na kontě velký počet 

úspěšných vystoupení po celé České republice i na zahraničních vystoupeních a festivalech. 

Oslavy 50. výročí založení sboru jsou plánovány na 11. – 12. října 2019. V rámci oslav budou 

uspořádány tři koncerty a slavnostní ples, bude vydán nový propagační materiál a almanach, 

vytvořena vzpomínková prezentace, uspořádána výstava fotografií a natočen filmový 

dokument z průběhu oslav. 

Oslav se zúčastní současní zpěváci, bývalí členové sboru, bývalí členové výboru Spolku 

přátel SDS, zástupci města Sušice, sbormistři a zástupci dětských sborů, se kterými  SDS 

dlouhodobě spolupracuje. 

 

Při projednávání rozpočtu města Sušice na rok 2019 bylo dohodnuto, že částka 150.000 Kč 

bude začleněna do org. 191 – Příspěvky ostatním sdružením. V této organizaci je tedy 

s dotací ve výši 150.000 Kč na oslavy 50. výročí Sušického dětského sboru počítáno. 

 

V příloze předkládám návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku přátel 

Sušického dětského sboru na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru.  
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Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Spolku přátel Sušického dětského sboru, 

IČ: 62630555 na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru ve výši 

150.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191. 

b) Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí dotace Spolku přátel Sušického dětského 

sboru, IČ: 62630555 na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Spolku přátel 

Sušického dětského sboru, IČ: 62630555 na financování oslav 50. výročí založení Sušického 

dětského sboru ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy  

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

10. Schválení určeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu 

Sušice 

 
1) Na základě usnesení rady města ze dne 29. dubna 2019 bod č. 284 rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit „určeného zastupitele“ p. Františka Jelínka pro pořízení změny 

územního plánu Sušice. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo „určeného zastupitele“ p. Františka Jelínka pro pořízení změny 

územního plánu Sušice. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 (Jelínek F.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO:  

1 (Marešová V.) 

  

2) Na základě usnesení rady města ze dne 29. dubna 2019 bod č. 285 rada města 

nedoporučuje zastupitelstvu schválit úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu  

od žadatelů (finanční spoluúčast). 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude požadována finanční spoluúčast úhrady nákladů  

na pořízení změny územního plánu od žadatelů. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 
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11. Žádost o poskytnutí dotace 
 

Paní žádá z důvodu zdravotního stavu manžela o poskytnutí dotace ve výši 

100 tis. Kč na stavební úpravy městského bytu č , Sušice, 

jehož je s manželem panem  nájemce. 

Projektovou dokumentaci na stavební úpravy bytu zpracovala firma EGF, spol. s r.o. 

Dle předloženého položkového rozpočtu by stavební úpravy bytu měly být provedeny ve výši 

202.380,- Kč.  

Rada města na svém jednání dne 29. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města schválit finanční 

dotaci ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci bytového jádra bytu č. 6, ul. Pravdova 1068, Sušice 

pro invalidního občana.  

V příloze přikládám návrh smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

V diskusi zazněl požadavek zřízení bezbariérového bytu pro invalidní občany. Město takové 

byty vlastní, jsou však menší velikosti a někdy nastává problém s jejich obsazením.  

   

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace paní  na stavební úpravy 

bytu č. , Sušice, ve výši 100 tis. Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

12. Darovací smlouva – ASEKOL a. s. 
 
Předkládám zastupitelstvu k projednání přijetí finančního daru v hodnotě 18.000,- Kč, který 

je nám poskytnut na základě darovací smlouvy. Dar je poskytnut za účelem podpory 

rozmístění 6 ks stacionárních kontejnerů na vyřazené elektrozařízení. Přílohou je darovací 

smlouva. Na přijetí daru navazuje rozpočtové opatření č. 21, které se bude projednávat 

společně v bodu rozpočtová opatření. 

 

Podepsání smlouvy a přijetí daru bylo projednáno na jednání rady dne 10. 6. 2019. Rada 

doporučila zastupitelstvu ke schválení podepsání smlouvy a přijetí daru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo podepsání darovací smlouvy s firmou Asekol a.s. 

Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 a přijetí daru ve výši 

18.000,- Kč za účelem podpory rozmístění 6 ks stacionárních kontejnerů na třídění 

vyřazeného elektrozařízení. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 
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Přítomno 19 zastupitelů. 

 
 

13. Majetková agenda 
 
1 -  Prodej části pozemku – Volšovy  

 
O prodej části pozemku p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (ost. plocha – ost. komunikace)  

o výměře cca 30 m2 si požádali , spoluvlastníci 

sousedního pozemku p.č. st. 13/1 a 434 k.ú. Dolní Staňkov. Na předmětnou část zasahuje 

jejich zahrada a rodinný dům, k posunu hranic zřejmě došlo při digitalizaci katastrálního 

operátu.   

 

Odbor výstavby a územního plánování nemá proti prodeji námitek, v územním plánu je 

pozemek vedený v ploše SV (plochy smíšené venkovské). Na pozemku p.č. 433/1 je 

vyznačeno věcné břemeno vedení, oprav a údržby vodovodu ve prospěch pozemku p.č. st. 14 

a 300/31, ale nezasahuje do požadované části pozemku.  Doporučili jsme záměr prodeje části 

pozemku o výměře cca 30 m2 schválit.   

 

Rada města usnesením č. 22 ze dne 21.1.2019 schválila záměr prodeje části pozemku  

p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2 a jeho zveřejnění  

na úřední desce města. Záměr byl zveřejněn od 1. 2. 2019 do 18. 2. 2019, nikdo neměl žádné 

připomínky.  

 

Znalecký posudek určil cenu obvyklou ve výši 160,- Kč za m2.  Kupující s cenou souhlasí. 

Kromě kupní ceny uhradí kupující i náklady spojené s prodejem, tj. vypracování znal. 

posudku, geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.  

 

Rada města usnesením č. 311 ze dne 29. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o prodeji části pozemku p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý travní porost) o výměře  

cca 35 m2 do podílového spoluvlastnictví paní 

 (spoluvlastnický podíl ½), oba bytem Praha, za cenu ve výši 160,- Kč 

za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučila pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý 

travní porost) o výměře cca 35 m2 do podílového spoluvlastnictví paní 

(spoluvlastnický podíl ½), oba bytem 

Praha, za cenu ve výši 160,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Mottl P.) 
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2 -  Prodej části pozemku – Volšovská ul.  

 

O prodej části pozemku p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – jiná plocha)  

o výměře cca 7 m2 (varianta A), případně cca 86 m2 (varianta B), si požádali 

 Sušice, majitelé sousedního pozemku p.č. 969/7.  Na požadovanou 

část pozemku o výměře cca 7 m2 zasahuje malá část jejich kolny.  

 

Odbor výstavby a územního plánování nemá proti prodeji plochy cca 7 m2 námitek. Prodej 

86 m2 však nedoporučuje, aby nedošlo k omezení možností provádění údržby ze zadní strany 

soukromých řadových garáží.  V územním plánu je pozemek vedený v ploše BH – bydlení 

hromadné. Doporučili jsme schválit záměr prodeje části pozemku o výměře cca 7 m2 

(varinatu A).  

 

Rada města usnesením č. 23 ze dne 21. 1. 2019 schválila záměr prodeje části pozemku  

p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 7 m2 a jeho 

zveřejnění na úřední desce města. Záměr byl zveřejněn od 1. 2. 2019 do 18. 2. 2019, nikdo 

neměl žádné připomínky.  

 

Znalecký posudek určil cenu obvyklou ve výši 390,- Kč za m2. Kupující s cenou souhlasí. 

Kromě kupní ceny uhradí kupující i náklady spojené s prodejem, tj. vypracování znal. 

posudku, geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.  

 

Rada města usnesením č. 312 ze dne 29. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout  

o prodeji části pozemku p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – jiná plocha)  

o výměře cca 7 m2 manželům Sušice, do společného 

jmění manželů, za cenu ve výši 390,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučila 

pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. 

plocha – jiná plocha) o výměře cca 7 m2 manželům , 

Sušice, do společného jmění manželů, za cenu ve výši 390,- Kč za m2  a náklady spojené 

s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Mottl P.) 

  

3 -  Prodej pozemku – Albrechtice  

 

O prodej pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře 

176 m2 si požádala firma Fruxy s.r.o., Sušice, zast. p. Václavem Radou, jednatelem.  

Je vlastníkem sousedních nemovitostí (Penzion pod Sedlem) – p.č. st. 47 s objektem čp. 43, 

p.č. 37/2, 37/4, 572/3, vše k.ú. Albrechtice u Sušice, a pozemek chce využít jako vjezd  

do stávající garáže a rozšíření zahrady na p.č. 37/2.  
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Odbor výstavby a územního plánování nemá proti prodeji námitek, v územním plánu je 

pozemek vedený v ploše OV - plochy občanské vybavenosti. Pro město je pozemek 

nevyužitelný. Doporučili jsme záměr prodeje části pozemku o výměře 176 m2 schválit.   

 

Rada města usnesením č. 208 ze dne 25. 3. 2019 schválila záměr prodeje pozemku p.č. 36/1 

k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře 176 m2 a jeho zveřejnění  

na úřední desce města. Záměr byl zveřejněn od 29. 3. 2019 do 15. 4. 2019, nikdo neměl žádné 

připomínky. Znalecký posudek určil cenu obvyklou ve výši 163,- Kč za m2, tedy za celý 

pozemek o výměře 176 m2 činí kupní cena 26 688,- Kč.   Kupující s cenou souhlasí. Kromě 

kupní ceny uhradí kupující i náklady spojené s prodejem, tj. vypracování znal. posudku, 

kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.  

 

Rada města usnesením č. 381 ze dne 27. 5. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o prodeji pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře 

176 m2 firmě Fruxy s.r.o., IČO : 27978052, se sídlem T.G.Masaryka 183, Sušice II, za cenu 

ve výši 163,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 26 688,- Kč a náklady spojené s prodejem, 

a doporučila pověřit starostu města podpisem smlouvy.   

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice  

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře 176 m2 firmě Fruxy s.r.o., IČO: 27978052, se sídlem 

T.G.Masaryka 183, Sušice II, za cenu ve výši 163,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 

26 688,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Mottl P.) 

  

4 -  Odkoupení pozemků pod místní komunikací – Velká Chmelná     

 

Pan  nabídl městu Sušice k odkoupení pozemek p.č. 639/3 o výměře 86 m2  

a p.č. 639/4 o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká Chmelná, ost. plocha – ost. komunikace, a to  

za cenu obvyklou. Na obou pozemcích se nachází místní komunikace 203c, proto by bylo 

vhodné je získat do majetku města. V současné době probíhá směna pozemků (ost. ploch – 

ost. komunikací) ve V. Chmelné s manž. , kde byla stanovena obvyklá cena  

ve výši 160,- Kč za m2, po konzultaci se znalcem je možné použít stejnou cenu i na tento 

odkup.    

 

Rada města usnesením č. 313 ze dne 29. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o odkoupení pozemků p.č. 639/3 o výměře 86 m2 a p.č. 639/4 o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká 

Chmelná, (ost. plocha – ost. komunikace), od vlastníka p. , 

za kupní cenu 160,- Kč za m2, tedy za celkovou cenu 15 200,- Kč s tím, že náklady spojené 

s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a doporučila pověřit 

starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 639/3 o výměře 86 m2 a p.č. 639/4 

o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká Chmelná, (ost. plocha – ost. komunikace), od vlastníka  
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p. , za kupní cenu 160,- Kč za m2, tedy za celkovou cenu 

15 200,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) 

uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Mottl P.) 

 

5 -  Odkoupení pozemků pod místní komunikací – Svatobor     

 

V září 2018 odkoupilo město Sušice od Českých Radiokomunikací a.s. komunikaci vedoucí 

na Svatobor a většinu pozemků pod ní. V letošním roce bude město komunikaci opravovat.  

 

Zbylé pozemky vlastní soukromí vlastníci a stát. S ÚZSVM už město jedná o možnosti 

odkoupení pozemku p.č. 401/16 o výměře 391 m2. Dále jsme oslovili vlastníky zbylých 

pozemků (přehled vlastníků, pozemků, výměr a cen je v přiložené tabulce). Cena obvyklá  

dle znaleckého posudku z r. 2018 činí 61,05 Kč za m2. V rozpočtu na rok 2019 je plánována 

na odkup těchto pozemků částka 200 tis. Kč. Paní 

souhlasí s odkupem za cenu obvyklou. Paní  se zatím neozvala, ale 

v jejím případě jde pouze o plochu 120 m2, na níž komunikace zasahuje jen krajnicí,  

a na pozemcích vázne zástavní právo zákonné pro ČR, které musí být před případným 

převodem vymazáno.  

 

Rada města usnesením č. 351 ze dne 13. 5. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o odkoupení pozemků p.č. 401/9 o výměře 125 m2 , p.č. 401/10 o výměře 1557 m2,  

p.č. 401/11 o výměře 36 m2, p.č. 401/17 o výměře 61 m2 a p.č. 401/18 o výměře 100 m2,  

o celkové výměře 1879 m2, vše k.ú. Odolenov, (ost. plocha – ost. komunikace), od vlastníků 

p. , za celkovou kupní cenu  

114 713,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) 

uhradí strana kupující, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

Rada města usnesením č. 352 ze dne 13.5.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout  

o odkoupení pozemků p.č. 401/12 o výměře 70 m2, p.č. 401/13 o výměře 169 m2  

a p.č. 401/14 o výměře  405 m2, o celkové výměře 644 m2, vše k.ú. Odolenov, (ost. plocha – 

ost.komunikace), od vlastníka p. , za celkovou kupní cenu 

39 316,- Kč, s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) 

uhradí strana kupující, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 401/9 o výměře 125 m2, p.č. 401/10 

o výměře 1557 m2 , p.č. 401/11 o výměře 36 m2, p.č. 401/17 o výměře 61 m2 a p.č. 401/18  

o výměře 100 m2, o celkové výměře 1879 m2, vše k.ú. Odolenov, (ost. plocha – ost. 

komunikace), od vlastníků p. ,  

za celkovou kupní cenu 114 713,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 
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Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Mottl P.) 

  

Přítomno 20 zastupitelů. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 401/12 o výměře 70 m2, p.č. 401/13 

o výměře 169 m2 a p.č. 401/14 o výměře 405 m2, o celkové výměře 644 m2, vše  

k.ú. Odolenov, (ost. plocha – ost. komunikace), od vlastníka p. 

, za celkovou kupní cenu 39 316,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání 

kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 
 

14. Závěrečný účet za rok 2018 
 
Přílohy /vzhledem k rozsahu/ zasílám e-mailem. 

Příloha č. 1 – plnění rozpočtu   

Příloha č. 2 – nedaňové příjmy  

Příloha č. 3  - plnění rozpočtu  - bytové hospodářství  

Příloha č. 4  - stav jistin úvěrů 

Příloha č. 5  - přehled úvěrů a půjček 

Příloha č. 6 – plnění rozpočtu – příspěvkových organizací 

Příloha č. 7 – zpráva auditorské firmy  

Příloha č. 8 – účetní závěrka  

 

Plnění rozpočtu -detail 

Přehled použitelných prostředků 

Bytservis – vyjádření k překročení rozpočtu 

 

Přítomno 19 členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2018 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová 

J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 
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Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k 31. 12. 2018,  

za rok 2018.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová 

J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

 

Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

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

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová 

J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

  

 

15. Rozpočtová opatření 

 
Přítomno 18 členů zastupitelstva. 

 

Rozpočtové opatření č. 20 – L. Kratejlová 

 

Rozpočtové opatření bylo projednáno na jednání rady města dne 27. 5. 2019. Rada města 

doporučila zastupitelstvu města (usnesením č. 400) schválit rozpočtové opatření č. 20, kterým 

se nová organizace 1934 – Dotace na stavební úpravy bytu č.  navýší o 100 tis. Kč 

a o tutéž částku se poníží organizace 73 – Rezerva města na investice a provoz. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se nová organizace 1934 – 

Dotace na stavební úpravy bytu č.  navýší o 100 tis. Kč a o tutéž částku se poníží 

organizace 73 – Rezerva města na investice a provoz. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kroupová J., Naglmüllerová M) 

 

Rozpočtové opatření č. 21 – Z. Kršková 

 

Na základě schválení přijetí daru a podepsání darovací smlouvy s firmou ASEKOL a.s., 

Československého exilu 2 068/8, Praha 4, PSČ 143 00 IČO 27373231 předkládám požadavek 

na navýšení org. 280 - Údržba města o 18.000,- Kč v příjmové i výdajové části. 

Rozpočtové opatření č. 21 bylo projednáno na jednání rady dne 10. 6. 2019.  Rada toto 

rozpočtové opatření doporučila zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se povýší org. 280 - Údržba 

města v příjmové i výdajové části o 18.000,- Kč.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová 

V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl 

P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kroupová J., Naglmüllerová M) 

  

Rozpočtové opatření č. 22 – Z. Kršková 

  
Na základě zpracování projektové dokumentace a ocenění položkového rozpočtu  

na rekonstrukci elektrorozvodů společných prostor bytového domu v Sušici, Nádražní  

čp. 519, předkládám požadavek na povýšení org. 1924 o 400.000,- Kč. V předchozích letech 

se zde prováděly dílčí opravy nevyhovující elektroinstalace, tak se předpokládalo při tvorbě 

rozpočtu s menšími náklady. Po zjištění stávajícího stavu a zpracování projektové 

dokumentace podle současných norem a nařízení se zjistilo, že nelze ponechat nic  

ze současných rozvodů a došlo k navýšení předpokládané ceny. 

Rozpočtové opatření č. 22 bylo projednáno na jednání rady dne 10. 6. 2019.  Rada toto 

rozpočtové opatření doporučila zastupitelstvu ke schválení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se povýší organizace č. 1924 

- Nádražní čp. 519 elektroinstalace o 400.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 - Rezerva-

investice. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová 

V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl 

P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kroupová J., Naglmüllerová M) 

 

Rozpočtové opatření č. 23 – ing. Šlajsová 

 

Město přijalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Modernizace odborných 

učeben“ v ZŠ Lerchova ve výši Kč 2.793.815,58. Tato dotace bude převedena na účet  

ZŠ Lerchova. O částku 2.793.815,58 Kč se zvýší org. 216 Základní škola Lerchova 

v příjmové i výdajové části. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým se zvýší org. 216 Základní 

škola Lerchova o 2.793.815,58 Kč v příjmové i výdajové části. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kroupová J., Naglmüllerová M) 
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Rozpočtové opatření č. 24 -  ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Operačního programu Zaměstnanost 

na realizaci projektu „Nejste na to sami“ pro Sociální služby města Sušice ve výši  

246.530,43 Kč, kterou město své příspěvkové organizaci přeposílá. O tuto částku se povýší 

příjmová i výdajová část org. 250 – Sociální služby města Sušice. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se povýší příjmy i výdaje  

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 246.530,43 Kč. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Kroupová J., Naglmüllerová M) 

  

Rozpočtové opatření č. 25 – ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva financí – Všeobecná pokladní správa na výdaje spojené 

s volbami do Evropského Parlamentu ve výši 334.000,- Kč. Org. 201 Hospodářská správa 

města se povýší o částku 334.000,- Kč v příjmové i výdajové části. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 334.000,- Kč. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 18 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.,  

Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 (Kroupová J.), OMLUVENO: 1 

(Marešová V.) NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

  

Přítomno 19 zastupitelů. 

 

Rozpočtové opatření č. 26 – ing. Šlajsová 

 

V rozpočtu na rok 2019 byl schválen příjem dotace od Ministerstva práce a sociální věcí  

na Sociální práce ve výši 725.000 Kč. Vycházelo se z výše dotace poskytnuté v roce 2018.  

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18. 4. 2019 je výše dotace pro rok 2019 

pouze 333.775,- Kč. Proto je potřeba snížit příjmovou část u org. 201 – Hospodářská správa 

města o částku 391.225,- Kč a o tutéž částku zvýšit org. 98 – Konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 391.225,- Kč a o tutéž částku se zvýší  

org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 
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Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová 

J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.), 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

 

Rozpočtové opatření č. 27 -  ing. Šlajsová 

 

Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice 

 

Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2018 nebyla spotřebována 

v přidělené výši, bylo nutné tuto částku časově rozlišit a účetně převést na výnosy příštích 

období. O částku 861.677,-  Kč by pak měla být snížena dotace na provoz v letošním roce.  

 

Přítomno 20 zastupitelů. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 27, kterým se příspěvkové organizaci 

Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na provoz o 861.677,- Kč, zároveň se 

sníží org. 98 - konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 19 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová 

J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 (Naglmüllerová M), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 

(Marešová V.) 

 

Rozpočtové opatření č. 28 -  ing. Šlajsová 

 

Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum 

 

Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2018 nebyla spotřebována 

v přidělené výši, bylo nutné tyto částky časově rozlišit a účetně převést na výnosy příštích 

období. O částku 350 tis. Kč by měla být snížena dotace na provoz v letošním roce.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 28, kterým se příspěvkové organizaci 

Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 350 tis. Kč, zároveň se sníží  

org. 98 - konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 
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Rozpočtové opatření č. 29 -  ing. Šlajsová 

 

Snížení příjmů org. 252 Sušické kulturní centrum 

 

V příloze je předložen dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci, kterou schválilo 

zastupitelstvo dne 19. 12. 2018. 

Vzhledem ke změně smlouvy o návratné finanční výpomoci, na základě které dojde k tomu, 

že dotace bude přijata až v r. 2020 /viz dodatek smlouvy/, je nutné provést rozpočtové 

opatření č. 29, kterým se org. 252 Sušické kulturní centrum v příjmové části sníží  

o 280.000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 konečný zůstatek minulých let. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o návratné finanční výpomoci 

s příspěvkovou organizací Sušické kulturní centrum dle přílohy a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se org. 252 Sušické kulturní 

centrum sníží v příjmové části o 280.000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 konečný 

zůstatek minulých let. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

  

Rozpočtové opatření č. 30 -  ing. Ronová 

 

Bourání septiků - ul. 5. května  
 

Trasa teplovodních rozvodů budovaných v rámci akce „Teplovodní rozvody v lokalitě 

Červená, trasa B – připojení objektu čp. 749 – 750 v ul. 5. května“ (smlouva o dílo schválená 

radou města dne 12. 3. 2019, usnesením č. 153) se těsně dotýká stávajících septiků  

u čp. 667 - 668 a u čp. 749 - 750. Tyto septiky jsou určené k demolici v rámci plánovaných 

stavebních úprav kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Studentská, Smetanova (stavba je 

povolena, v rozpočtovém výhledu je návrh realizace v r. 2020 – 2021).  

V čp. 667 – 668 dochází opakovaně k zaplavení sklepů splašky z nefunkčního septiku. 

Náklady na vyvážení těchto septiků a čištění kanalizace byly v r. 2018 50 tis. Kč. 

Navrhujeme proto provést demolici septiků a propojení kanalizace v souběhu s výstavbou 

teplovodních rozvodů. Zároveň se tak sníží riziko poškození nového teplovodu při pozdějším 

provádění demolice v těsné blízkosti rozvodů.  

Zhotovitel teplovodních rozvodů STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy podal cenovou 

nabídku na provedení demolice, tj. oceněný výkaz výměr předaný investorem. Nabídková 

cena 501 019 Kč bez DPH odpovídá kontrolnímu rozpočtu.  
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Pro financování prací navrhujeme rozpočtové opatření č. 30, kterým se org. 1633 – 

ul. 5. května – kanalizace povýší o 700 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – konečný zůstatek 

z minulých let o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z Fondu voda. 

Rozpočtové opatření č. 30 bylo projednáno na jednání rady dne 10. 6. 2019. Rada toto 

rozpočtové opatření doporučila zastupitelstvu ke schválení. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se org. 1633 – ul. 5. května 

– kanalizace zvýší o 700 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – konečný zůstatek minulých let  

o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 41 – Fond voda na výdajový účet 

města. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

  

Rozpočtové opatření č. 31 -  ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském 

kraji pro rok 2019“ na realizaci projektu „Oslava 30. výročí sametové revoluce“ pro Sušické 

kulturní centrum ve výši 40.000,00 Kč, kterou město své příspěvkové organizaci přeposílá.  

O tuto částku se povýší příjmová i výdajová část org. 252 – Sušické kulturní centrum. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší příjmy i výdaje  

u org. 252 – Sušické kulturní centrum o částku 40.000,- Kč. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

  

Rozpočtové opatření č. 33 – Ing. Marek 

 

Jedná se o změnu struktury rozpočtu u org. 284 - Bytové hospodářství, kde do výdajové části 

bude zařazena položka 6121 - Budovy, haly, stavby z důvodu provádění technického 

zhodnocení na bytových domech čp. 1160, 1161 a rekonstrukce výtahu v čp. 1063 v celkové 

plánované výši 2.000.000 Kč a o stejnou částku bude v příjmové části povýšena položka 4131 

- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.  Tato změna je podmíněna tím, že se jedná 

o technické zhodnocení majetku ve vlastnictví města a technické zhodnocení, rekonstrukci  

a modernizaci by měl provádět vlastník. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33 – změnu struktury rozpočtu org. 284 

– Bytové hospodářství, kde bude položka 6121- Budovy, haly, stavby naplněna částkou 

2.000.000 Kč a položka 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti se zvýší  

o částku 2.000.000 Kč. 
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Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

16. Pravidla finančního hospodaření 
 

V příloze je předložena aktualizovaná verze pravidel finančního hospodaření se 

zakomponováním zákonných změn a aktualizací pravidel fondů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo Pravidla finančního hospodaření města Sušice dle přílohy. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

17.  Sušická nemocnice s. r. o. 

 

Odhad měsíčního Cash Flow 
   

     

Tis. Kč   
Začátek 
měsíce 

Konec 
měsíce Poznámka 

Tržby od 
pojišťoven 

Zálohy   5 625 
Na základě záloh, které dostává 
Penta Hospital 

Výkonová složka 
(LDN)   4 300 Průměr leden - duben 2019 

  
Ostatní výnosy   1 708 

Ostatní výnosy - nájemné, tržby 
od pacientů, tržby za stravu atd. 

Náklady Osobní náklady -9 713   
Průměr leden - duben 2019, 
upravené o nárůst mezd 5% 

  Provozní náklady -3 175   Průměr leden - duben 2019 

Investice Investice vybavení -170     

  Suma -13 058 11 633   

  CELKEM -1 425   

      08-12/2019 finanční výhled 
   

     Předpokládaná ztráta -7 123 
  Rezerva mzdové náklady -9 713 
  Rezerva investice   -5 000 
  

 

CELKEM -21 836 
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K dané problematice se vyjádřil pan Hais a sdělil, že termín předání nemocnice městu  

k 1. 8. 2019 je pracovní. Doufá, že dojde ke stabilizaci personálu a tím i k zachování interního 

oddělení včetně JIP. Pan Ing. Václav Rada sdělil, že finanční prostředky budou potřeba  

na zajištění překlenutí časových disproporcí. Uvedl, že 75% bazální péče v celé republice 

zajišťují nemocnice obdobného typu jako v Sušici. Ing. Stárková uvedla, že pokud nebude 

zachované lůžkové oddělení interny, reálně hrozí, že v nemocnici nebude zajištěna ani LDN  

a pohotovost pro dospělé a JIP.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 32, kterým se organizace 1933 - 

Sušická nemocnice s.r.o. - povýší o částku 22 mil. Kč a o tutéž částku se sníží organizace 

1535 - Sportovní hala.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

18. Odměna členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva – 

návrh odměn za I. pololetí roku 2019 

 
V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování 

členů orgánů města předkládáme zastupitelstvu přílohou návrh na poskytnutí odměny 

v celkové částce 25.500,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady města 

za I. pololetí roku 2019, a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti  

dle přílohy.  

 
Návrh na usnesení: 

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.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

19. Zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva města na webových 

stránkách města 

 
Současně platný a účinný jednací řád zastupitelstva Města Sušice stanovuje povinnost 

zveřejňovat a archivovat na webových stránkách města zvukovo-obrazový (audiovizuální) 

záznam z jednání zastupitelstva. Považujeme za vhodné, aby vedle archivovaného záznamu 

byl na webových stránkách města dostupný i zápis ze zastupitelstva města, a to v elektronické 

anonymizované podobě. Navrhované opatření vnímám jako doplnění současného stavu, 

kdy zápis ze zastupitelstva města může být pro některé občany vhodnějším prostředkem 



 22

pro získání informací z jednání zastupitelstva města než zvukovo-obrazový (audiovizuální) 

záznam. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo, aby na webových stránkách města byl zveřejněn a archivován 

zápis z jednání zastupitelstva města.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 13 (Černý V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Majer F., Nikodem P., Staňková A., 

Stárková M., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Macháček J., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 

(Marešová V.) 

 

 

20. Volba člena finančního výboru 

 
1) MUDr. , bývalý zastupitel města Sušice za sdružení nezávislých kandidátů 

„Nezávislí ze Sušice“ rezignoval ke dni 8. 1. 2019 na funkci zastupitele a předsedy 

finančního výboru. Na místo předsedy finančního výboru byl zvolen na jednání zastupitelstva 

dne 20. 2. 2019 Ing. Macháček, zastupitel města Sušice za Občanskou demokratickou stranu. 

Tímto došlo k tomu, že sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ nemá svého 

zástupce ve finančním výboru.  

 

Z uvedených důvodů navrhujeme, aby za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí 

ze Sušice“ byla do finančního výboru zvolena paní Jaroslava Kolářová. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Jaroslavu Kolářovou. 

   

2) V návaznosti na uvedené a v případě zvolení p. Kolářové je nutné přijmout takové 

usnesení, které by reflektovalo a reagovalo na nynější počet členů finančního výboru, jakož 

i na to, za jakou stranu jsou členové finančního výboru nominováni.  

 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, musí být počet členů 

finančního výboru vždy lichý (§ 118 odst. 2). V případě zvolení p. Kolářové dojde k navýšení 

členů finančního výboru na 10, což je v rozporu s uvedeným zákonem. Vzhledem k tomu, 

že v důsledku volby předsedy finančního výboru jsou nyní v tomto výboru zastoupeni 

2 zástupci Občanské demokratické strany, považujeme za jediné možné řešení odvolání 

jednoho ze zástupců této strany. 

 

Výše uvedené řešení je plně v souladu s dohodou, která vznikla ohledně obsazení výborů, jak 

bylo mimo jiné uvedeno i na prvním či druhém jednání zastupitelstva. 

 

Navrhované řešení je současně systematické, neboť by bylo logické, aby obsazení finančního 

výboru (co do počtu i zástupců jednotlivých stran) odpovídalo i kontrolnímu výboru. S tímto 

modelem se ostatně od začátku počítalo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města odvolalo p. Ivu Rochovou z funkce člena finančního výboru. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města odvolalo p. Ing. Macháčka z funkce člena a předsedy finančního výboru. 

 

Pozn.: 

V případě odvolání p. Ing. Macháčka bude nutné, aby zastupitelstvo zvolilo předsedu 

finančního výboru a případně se dále zabývalo počtem členů finančního výboru. 

 

K danému bodu pan starosta uvedl, že je nutné změnit pořadí navrhovaného usnesení. Dále 

navrhoval změnit počet členů finančního výboru na 11 a podal protinávrh: 

  

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení ze dne 31. 10. 2018, kterým rozhodlo o počtu  

9 členů kontrolního a finančního výboru ve volebním období 2018 – 2022 tak, že stanovuje 

počet členů finančního výboru na 11 členů. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 14 (Bartoš J., Fornousová V., 

Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 5 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F.), ZDRŽELO SE: 0, 

NEHLASOVALO: 1 (Staňková A.), OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

Po přestávce byl předložen návrh, aby novou členkou finančního výboru byla zvolena  

paní Jaroslava Kolářová a Ing. Helena Vejstrková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Jaroslavu Kolářovou. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Ing. Helenu Vejstrkovou. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 17 (Bartoš J., Černý V.,  

Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., 

Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 2 (Janda K., Kroupová J.), ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 (Stárková M.) 

OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

21. Dětská skupina 

 
V průběhu května proběhly zápisy dětí do sušických mateřských školek. Dle informací  

od ředitelek projevilo 15 zákonných zástupců dětí narozených v roce 2017 zájem o jejich 

umístění do MŠ. Zápisy do MŠ jsou již uzavřeny a těmto žadatelům nebude k 1. 9. 2019 

vyhověno. MŠ jsou zařízení, která jsou určena pro děti zpravidla od tří do šesti let.  

  

Mám za to, že město by se mělo zabývat otázkou možnosti umístění dětí zejména mezi 

druhým a třetím rokem věku do odpovídajícího zařízení.  

 

V daném ohledu se nabízí diskutovat o možnosti zřízení tzv. dětské skupiny, jak jí definuje 

zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
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souvisejících zákonů. Zjednodušeně řečeno je dětská skupina zařízení, které může zajišťovat 

péči o děti již od jednoho roku do 6 let, díky své flexibilitě umožňuje rodičům lépe sladit péči 

o rodinu s pracovními povinnostmi, přičemž se jedná o menší skupiny dětí (více např.: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/30594/DS.pdf - jedná se o příručku MPSV „Dětská 

skupina“).  

 

Jak vyplývá z Evidence dětských skupin (http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php) 

je v České republice nyní provozováno okolo 800 dětských skupin, přičemž provozovateli 

jsou jednak obchodní společnosti, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, 

ale i samotná města. Například: 

Dětská skupina Malíček – poskytovatelem je Statutární město Plzeň; 

Dětská skupina Bona - poskytovatelem je Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková 

organizace; 

Dětská skupina srdíčko - poskytovatelem je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace; 

Mezi menší města provozující dětské skupiny patří např. obec Chotěboř nebo Šlapanice.  

 

Mám za to, že i město Sušice by se mělo zabývat možností zřízení dětské skupiny, 

a to zejména z důvodu podpory návratu do zaměstnání u rodičů dětí, které jsou ve věku  

před nástupem do mateřské školy. 

 

Tímto materiálem bych ráda otevřela diskusi na dané téma. 

 
K dané problematice se vyjádřil Mgr. Kříž s tím, že nevidí důvod nezřídit dětskou skupinu, 

ale aby zřizovatelem nebylo město. Ing. Stárková sdělila, že pod nemocnicí v Klatovech je 

taková skupina zřízena. Mgr. Švelchová uvedla, že děti v těchto zařízeních nejsou 

vzdělávány, ale jen hlídány. Pan Javorský sdělil, že město kormě jiného podporuje Mateřské 

centrum Medvídek. 

 

 

22.  Návrh schůzky s hlavním majitelem bývalého podniku SOLO Sušice 

 
Na minulém ZM dne 17. 04. 2019 nebyl tento bod diskutován pro pozdní předložení 

podkladu. Tento bod byl tedy odsunut na další řádné jednání ZM. 

 

V předmětné problematice jsem na ZM dne 17. 4. 2019 veřejně vyzval všechny zastupitele, 

aby do podkladů dalšího, tedy nyní aktuálního ZM, podali vlastní návrhy, náměty  

a stanoviska. Nezaznamenal jsem žádné kromě naší aktivity. 

Všem zastupitelům, zvláště pak uvolněným a radním, jsem dále zaslal pozvánku  

na konferenci o brownfieldech, která se konala 30. 5. 2019 v Libčicích nad Vltavou jako 

druhá celonárodní konference na dané téma pod záštitou CZECHINVEST a Asociací 

developerů a v partnerství státních a soukromých institucí (MPO, PANATTONI EUROPE, 

…) a kterou bych považoval za jistou inspirační akci pro Sušicko. Na to reagovali kromě 

našich zástupců pouze 4 zastupitelé (Jelínek, Hais, Javorský a Lhoták) s tím, že na to nemají 

časovou kapacitu… 

 

Ze situace v ČR, z existujících dokumentů a usnesení orgánů státu a ze závěrů konference lze 

vysledovat několik zásadních okruhů resp. otázek, které by nás měly zajímat i v Sušici  

ve vztahu ke zbytkovému areálu Solo, a to: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/30594/DS.pdf
http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php
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a) existuje objektivní průzkum a hodnocení starých ekologických zátěží? Má ho majitel? 

Znají ho úřady? Zná ho město Sušice? Měli bychom ho znát, neb tady žijeme…, 

b) jestliže neexistuje průzkum dle bodu a), neměli bychom takový ekologický audit chtít 

po majiteli anebo mu s ním pomoci? Za podpory státu? Ten totiž v tomto ohledu 

nabízí pomoc…, 

c) zjistí-li se zátěže, bude síla a vůle tyto odstraňovat? Opět může pomoci stát (programy 

běží přes MF), 

d) bude-li vůle vlastníka a města spolupracovat, přihlásíme po dohodě brownfield Solo 

do národního registru? Proč nevyužít aktivity státu a jeho institucí? (viz výzvy MF, 

MMR, MPO, …), 

e) bude-li ze strany města vůle se o území zajímat ve smyslu jeho budoucího využití, co 

bychom měli uplatňovat pro změnu územního plánu? Můžeme využít programy na 

nepodnikatelské i podnikatelské využití území dle existujících podmínek státu…, 

f) neměli bychom se danou problematikou začít konečně zaobírat tak, jako to dělají jiná 

města (Dolní Vítkovice, Železný Brod, Chomutov, Kladno, …) a do území a do ještě 

zachovaných objektů s hodnotným potenciálem vpasovat novou část města, 

tedy bydlení, veřejný prostor, zeleň, podnikatelské nerušící aktivity (řemesla, agro, 

smart, …), společenské a multifunkční provozy? 

… prosím, přečtěte si o dané tématice v odkazech: 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-

uzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti 

http://www.brownfieldy.eu/wp-content/uploads/2018/11/e-brownfieldy-2018.pdf 

http://www.brownfieldy.eu/narodni-strategie-regenerace-brownfieldu/ 

http://www.edotace.cz/clanky/brownfieldy-v-cr-zatez-ci-prilezitost 

 

Návrh na usnesení (opakuji z podkladu na ZM dne 17. 04. 2019):  

Zastupitelstvo města souhlasilo s neformální pracovní schůzkou s „hlavním majitelem“ 

bývalého podniku Solo Sušice panem , žádá tímto pana   

o schůzku na půdě města Sušice a pověřuje starostu jejím sjednáním a přípravou. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 13 (Černý V., Hais P., Janda K., 

Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Lhoták J., Macháček J., 

Mottl P., Staněk J.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.) 

 

 

23.  Ostatní 
 

Paní Ing. Stárková rozvinula diskusi ke způsobu zveřejňování článků v Sušických novinách 

a zároveň k dlouhodobému vydávání článků pana . K tématu se vyjádřil pan 

ředitel Ing.  a dále pan redaktor . Pan starosta doporučil, aby byla 

provedena statistika zveřejněných článků jednotlivých sdružení.   

 

 

24.  Diskuse 
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25.  Závěr 

 

Šesté zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města Bc. Petr Mottl, popřál příjemnou 

dovolenou a poděkoval všem za účast. 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é : 

 

 

 

 

Mgr. Čestmír Kříž                                             Mgr. Milena Naglmüllerová  

Ověřeno dne 25. 6. 2019                                                                     Ověřeno dne 25. 6. 2019 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Šedinová 

Dne: 19. 6. 2019 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                   František Jelínek 

starosta města                                                                                         místostarosta 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. června 2019 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Ing. František Majer, Ing. Jaroslav Macháček a Ing. Andrea 

Staňková.  

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Mgr. Milena Naglmüllerová  

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

z rozpočtu města Sušice na rok 2019 dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Spolku přátel Sušického dětského sboru, 

IČ: 62630555 na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru ve výši 

150.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191. 

6) Zastupitelstvo města schválilo „určeného zastupitele“ p. Františka Jelínka pro pořízení 

změny územního plánu Sušice. 

7) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace paní  na stavební úpravy 

bytu č. , Sušice, ve výši 100 tis. Kč a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

8) Zastupitelstvo města schválilo podepsání darovací smlouvy s firmou Asekol a.s. 

Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 a přijetí daru  

ve výši 18.000,- Kč za účelem podpory rozmístění 6 ks stacionárních kontejnerů na třídění 

vyřazeného elektrozařízení. 

9) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2018 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

10) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k 31. 12. 2018,  

za rok 2018.  

11) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

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

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se nová organizace 1934 

– Dotace na stavební úpravy bytu č. 6, čp. 1068 navýší o 100 tis. Kč a o tutéž částku se 

poníží organizace 73 – Rezerva města na investice a provoz. 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se povýší org. 280 - 

Údržba města v příjmové i výdajové části o 18.000,- Kč.  

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se povýší organizace  

č. 1924 - Nádražní čp. 519 elektroinstalace o 400.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 

- Rezerva-investice. 
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15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým se zvýší org. 216 

Základní škola Lerchova o 2.793.815,58 Kč v příjmové i výdajové části. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se povýší příjmy  

i výdaje u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 246.530,43 Kč. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým se org. 201 

Hospodářská správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 334.000,- Kč. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26, kterým se org. 201 

Hospodářská správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 391.225,- Kč a o tutéž 

částku se zvýší org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 27, kterým se příspěvkové 

organizaci Sportoviště města Sušice - org. 283 sníží příspěvek na provoz o 861.677,- Kč, 

zároveň se sníží org. 98 - konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 28, kterým se příspěvkové 

organizaci Sušické kulturní centrum  -  org. 252 sníží příspěvek na provoz o 350 tis. Kč, 

zároveň se sníží  org. 98 - konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o návratné finanční výpomoci 

s příspěvkovou organizací Sušické kulturní centrum dle přílohy a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum sníží v příjmové části o 280.000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se org. 1633 –  

ul. 5. května – kanalizace zvýší o 700 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – konečný 

zůstatek minulých let o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 41 – Fond 

voda na výdajový účet města. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší příjmy  

i výdaje u org. 252 – Sušické kulturní centrum o částku 40.000,- Kč. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým se organizace 1933 – 

Sušická nemocnice s. r. o. – povýší o částku 22 mil. Kč a o tutéž částku se sníží 

organizace 1535 – Sportovní hala. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33 – změnu struktury rozpočtu  

org. 284 – Bytové hospodářství, kde bude položka 6121 - Budovy, haly, stavby naplněna 

částkou 2.000.000,- Kč a položka 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

se zvýší o částku 2.000.000,- Kč. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo Pravidla finančního hospodaření města Sušice dle přílohy. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo, aby na webových stránkách města byl zveřejněn  

a archivován zápis z jednání zastupitelstva města.  



 29

b) r o z h o d l o 

 

1)Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 411.500,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče panu 

 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 – výměna oken, dveří a výkladců 

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

smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 395.000,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče panu    

na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici,  

p.č.st. 405/1 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská  

v Sušici – obnova a výměna oken. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 269.500,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče 

  

(na základě plné moci ze dne 25.3.2019) na obnovu kulturní památky dvorního stavení 

městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici, p.č.st. 68/2 v k.ú. Sušice nad Otavou  

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

pláště. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude požadována finanční spoluúčast úhrady nákladů  

na pořízení změny územního plánu od žadatelů. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov 

(trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2 do podílového spoluvlastnictví paní V

(spoluvlastnický podíl ½), oba 

bytem Praha, za cenu ve výši 160,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.   

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 7 m2 manželům 

Sušice, do společného jmění manželů, za cenu ve výši 390,- Kč za m2  

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

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice  

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře 176 m2 firmě Fruxy s.r.o., IČO: 27978052,  

se sídlem T.G.Masaryka 183, Sušice II, za cenu ve výši 163,- Kč za m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 26 688,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 639/3 o výměře 86 m2  

a p.č. 639/4 o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká Chmelná (ost. plocha – ost. komunikace),  

od vlastníka p. , za kupní cenu 160,- Kč za m2, tedy  

za celkovou cenu 15 200,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 401/9 o výměře 125 m2, 

p.č. 401/10 o výměře 1557 m2 , p.č. 401/11 o výměře 36 m2, p.č. 401/17 o výměře 61 m2  
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a p.č. 401/18 o výměře 100 m2, o celkové výměře 1879 m2, vše k.ú. Odolenov (ost. plocha 

– ost. komunikace), od vlastníků p. , 

za celkovou kupní cenu 114 713,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní 

smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků p.č. 401/12 o výměře 70 m2,  

p.č. 401/13 o výměře 169 m2 a p.č. 401/14 o výměře  405 m2, o celkové výměře 644 m2, 

vše k.ú. Odolenov (ost. plocha – ost. komunikace), od vlastníka p. 

 za celkovou kupní cenu 39 316,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem 

(sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující, a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

11) 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 zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne  

20. května 2019.  

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z 2., 3. a 4. jednání kontrolního výboru. 

 

 

 

d) z v o l i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Jaroslavu Kolářovou. 

 

2) Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Ing. Helenu Vejstrkovou. 

 

 

 

e) r e v o k o v a l o 
 

1)  Zastupitelstvo města revokovalo usnesení ze dne 31. 10. 2018, kterým rozhodlo o počtu  

9 členů kontrolního a finančního výboru ve volebním období 2018 – 2022 tak, že 

stanovuje počet členů finančního výboru na 11 členů. 
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f) s o u h l a s i l o 

 

1) Zastupitelstvo města souhlasilo s neformální pracovní schůzkou s „hlavním majitelem“ 

bývalého podniku Solo Sušice panem , žádá tímto pana 

o schůzku na půdě města Sušice a pověřuje starostu jejím sjednáním a přípravou. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                      místostarosta 




