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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 na stavební úpravy 

bytu 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.  
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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 

 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   

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 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 

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 

 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 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 , 

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 

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 Martinem Davidem, žádá tímto pana Martina 

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

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                      místostarosta 




