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Z á p i s  
 

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sušice konaného dne 11. září 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 18   

             tajemník: Mgr. Petr Novák 

ostatní přítomní v počtu 27 

 omluveni: Ing. František Majer, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Rudolf 

Voldřich 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Zápis z jednání finančního výboru 

6. Zápis z jednání kontrolního výboru 

7. Návrh do rozpočtu města na rok 2020 – akce: “Úpravy a doplnění sauny v bazénu 

Sušice“ – projektová dokumentace 

8. Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2019 

9. Majetková agenda 

10. Rozpočtová opatření 

11. Smírné řešení soudního sporu ve věci pojistného plnění 

12. Ostatní 

13. Diskuse 

14. Závěr  

 

 

 

J e d n á n í: 

 

1. Zahájení  

 
Sedmé 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 25. 6. 2019 a nebyly 

k němu vzneseny žádné připomínky.  
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Návrh programu schválen.   

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována: Daniela Šedinová 

 

 

2. Volba návrhové komise  

 
Pro zpracování návrhu usnesení byla zvolena komise ve složení:  Mgr. Jonáš Bartoš, 

Václav Černý, Mgr. Čestmír Kříž. 

Návrh schválen.  

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Věra Marešová a Petr Nikodem. 

Návrh schválen. 

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 

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 3. jednání finančního výboru  

ze dne 26. 8. 2019. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  
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PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0   

 

 

6. Zápis z jednání kontrolního výboru 
 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 5. jednání kontrolního výboru  

ze dne 22. 8. 2019. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 

7. Návrh do rozpočtu města na rok 2020 – akce: „Úpravy a doplnění sauny 

v bazénu Sušice“ – projektová dokumentace  

V letošním roce v červnu uplynulo pět let od otevření sušického krytého bazénu. Bazén 

postupně získal velkou popularitu místních obyvatel i návštěvníků Sušice. Nečekaně velké 

oblibě se těší i saunová část bazénu, kterou navštěvují pravidelně i klienti z dalekého okolí. 

Původně nebyla sauna na takový počet návštěvníků koncipována. Již v minulých letech jsme 

s ředitelem Sportovišť města Sušice a projektantem stavby bazénu probírali možnosti 

rozšíření provozu právě sauny. Jako reálná možnost se jeví horní venkovní terasa objektu. Ta 

je v současné době napojena na vnitřní bazén a není moc využívána. Projektant zpracoval 

návrh možného využití a propojení se saunou. Vizualizace bude promítnuta na jednání 

zastupitelstva. V současné době je poměrně dlouhý proces přípravy každé akce – projektová 

dokumentace, povolovací proces, výběrové řízení a následně realizace, což odhaduji tak 

na dva až tři roky. I s ohledem na konkurenční prostředí bazénů v okolí, které jsou postupně 

obnovovány, by bylo vhodné rovněž sušický bazén doplnit a zatraktivnit.  

Předkládám zastupitelstvu návrh na zařazení akce: „Úpravy a doplnění sauny v bazénu 

Sušice“ do rozpočtu města na rok 2020. Pro rok 2020 finanční náklady ve výši 400,00 tis. Kč 

na vypracování projektové dokumentace a na zajištění povolení. Samotná realizace by mohla 

být v rozpočtu roku 2021. Odhadovaná částka na realizaci je cca 4,0 mil Kč. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města doporučilo zařadit do rozpočtu města Sušice na rok 2020 akci: „Úpravy 

a doplnění sauny v bazénu Sušice“ - projektová dokumentace ve výši 400,00 tis. Kč.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  

PRO: 11 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., 

Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Švelchová J.) 

PROTI: 3 (Janda K., Javorský P., Jelínek F.) 
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ZDRŽELO SE: 4 (Hais P., Kroupová J., Staňková A., Stárková M.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

8. Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2019 
 

Ministerstvo kultury poskytuje v rámci programu regenerace MPR a MPZ finanční 

prostředky na obnovy objektů kulturních památek nacházejících se v městské památkové 

zóně.  

 

Stanovení roční kvóty pro jednotlivá města je mj. odvislé od kvality městského programu 

regenerace. Na základě požadavků Ministerstva kultury je nutné provést aktualizaci 

městského programu regenerace pro rok 2020.  

 

Přehled navrhovaných objektů je předložen v příloze na základě jejich odsouhlasení  

při jednání Komise regenerace MPZ Sušice dne 2. 9. 2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2020.  

 

Zastupitelstvo města neschválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2020.  

 

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních 

památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2020.  

Návrh schválen.  

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 
 

9. Majetková agenda 

 
1 -  Nabytí pozemku pod komunikací od ÚZSVM – ul. U papírny     

 

Město Sušice má možnost získat od státu bezúplatně do svého majetku pozemek p.č. 215/4, 

na kterém se nachází komunikace a chodník v ul. U Papírny, evidované v pasportu místních 

komunikací pod č. 68c. a 68c.1.1d. 

 

O možnosti převodu do majetku města se již jednalo v r. 2012, kdy převod nebyl 

odsouhlasen, zřejmě z důvodu, že komunikace, ač je vedená jako místní, slouží pouze  

pro objekty čp. 1048/II – 1053/II v majetku fyzických osob.  

 

Rada města usnesením č. 472 ze dne 24.6.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout  

o bezúplatném převodu  pozemkové parcely p.č. 215/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

o výměře 487 m
2
  k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu  
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ve věcech majetkových do majetku města Sušice a doporučila pověřit starostu města 

podpisem smlouvy.  

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemkové parcely p.č. 215/4 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 487 m
2
  k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

2 -  Prodej pozemků p. Haidingerovi – Rok       

 

O odprodej části pozemku p.č. 179/2 o výměře cca 100 m
2
 k.ú. Rok si podal žádost pan  

, bytem , který je majitelem sousedních pozemků mj. p.č. 67/3 a 67/2. 

Požadovaná část pozemku se nachází uvnitř jeho zaploceného areálu. Dále si požádal o část 

pozemku p.č. 180/1 o výměře cca 170 m
2
, který používá jako odstavnou a skladovací plochu. 

Tyto pozemky jsou vedeny jako lesní pozemky, ale na požadovaných částech se nachází 

bezlesí. Na část pozemku p.č. 180/1 zasahuje i místní komunikace. Sušické lesy a služby, 

s.r.o., správce městských lesů, s prodejem obou požadovaných částí souhlasí. Odbor 

životního prostředí doporučil podat žádost o rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 

lesního zákona. Podle územního plánu je pozemek p.č. 179/2 součástí plochy OV (plochy 

občanské vybavenosti) a pozemek 180/1 součástí plochy NL (plochy lesní). Doporučili jsme 

před schválením záměru prodeje požadovaných částí pozemků změnit druh pozemků – uvést 

stav v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem.    

 

Rada města usnesením č. 336 ze dne 21. 5. 2018 vzala na vědomí žádost p.  

o prodej částí pozemků p.č. 179/2 o výměře cca 100 m
2
 a části pozemku p.č. 180/1 o výměře 

cca 170 m
2
, obě k.ú. Rok, a pověřila Odbor majetku a rozvoje města jednáním s orgány státní 

správy o změně druhu pozemků. Po zaměření v terénu byl vypracován geometrický plán 

 a rozhodnutím MÚ Sušice - Odboru životního prostředí v pochybnostech byla provedena 

příslušná změna v katastru nemovitostí. Doporučili jsme schválit záměr prodeje pozemků.   

 

Rada města usnesením č. 439 ze dne 10. 6. 2019 schválila záměr prodeje pozemku p.č. 179/2 

o výměře 111 m
2
 (ost. plocha – jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m

2
 (ost. plocha – 

manipulační plocha, s ochranou PUPFL), obě k.ú. Rok, a jeho zveřejnění na úřední desce. 

Záměr byl vyvěšen od 13. 8. 2019 do 29. 8. 2019, nikdo neměl žádné připomínky. Znaleckým 

posudkem byla stanovena cena obvyklá ve výši 165,- Kč za m
2
. Kupující s cenou souhlasí.  

  

Rada města dne 2.9.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku  

p.č. 179/2 o výměře 111 m
2
 (ost. plocha – jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m

2
  

(ost. plocha – manipulační plocha, s ochranou PUPFL), obě k.ú. Rok, panu  

, bytem , za cenu ve výši 165,- Kč za m
2
, tj. za celkovou kupní cenu  

58 245,- Kč a náklady spojené s prodejem, a doporučila pověřit starostu podpisem kupní 

smlouvy.   
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 179/2 o výměře 111 m
2
 (ost. plocha – 

jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m
2
 (ost. plocha – manipulační plocha, s ochranou 

PUPFL), obě k.ú. Rok, panu  bytem  za cenu ve výši 165,- Kč  

za m
2
, tj. za celkovou kupní cenu 58 245,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Jelínek F., Kroupová J., Kříž 

Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., 

Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 1 (Javorský P.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

Přítomno 17 členů zastupitelstva. 

 

 

10. Rozpočtová opatření 
 

Rozpočtové opatření č. 34 – ing. Zdeňková - Single trek/Bike trail 

 

Rada města na svém jednání dne 5. 8. 2019 usnesením č. 533 doporučila zastupitelstvu města 

ke schválení rozpočtové opatření č. 34, kterým se navýší org. 1627 – Single trek/Bike trail 

o částku 800.000,- Kč, a o tutéž částku se navýší org. 98 - Konečný zůstatek minulých let.   

Při plánování rozpočtu došlo k chybě při rozdělení celkové částky do let 2018 a 2019. 

Celková cena díla není překročena.          

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se organizace 1627 – Single 

trek/Bike trail navýší o částku 800.000,- Kč, a o tutéž částku se navýší org.  98 - Konečný 

zůstatek minulých let. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.  

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková 

A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

V tuto chvíli přítomno 18 členů zastupitelstva. 

 

Rozpočtové opatření č. 35 – ing. Vošalík 

 

Zřízení nové organizace č. 1935 - „Sportovní hala u gymnázia - opravy“  

 

Předkládám ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 35, kterým se vytvoří a naplní nová 

rozpočtová organizace č. 1935 - „Sportovní hala u gymnázia - opravy“. 

Nová organizace se zakládá z důvodu přehlednosti rozpočtu a financování. Alokované 

prostředky budou sloužit na úhradu nákladů spojených zejména s opravou střechy stávající 

sportovní haly (dle SoD proběhne v 9/2019), ale i případných dalších drobnějších oprav, které 
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budou potřeba k zajištění chodu objektu (např. částečná oprava povrchu palubovky, kotelna, 

apod.). 

Nová organizace bude naplněna přesunem prostředků z organizace č. 1535 – „Sportovní 

hala“, kde je aktuální zůstatek cca 1,95 mil. Kč.  

Rozpočtové opatření projednala rada města na svém jednání dne 19. 8. 2019 a doporučila jej 

ke schválení zastupitelstvu města, usnesením č. 561. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se zřídí nová organizace  

č. 1935 – „Sportovní hala u gymnázia - opravy“ ve výši 700 tis. Kč a současně se o tutéž 

částku poníží organizace č. 1535 – „Sportovní hala“. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Přítomno 17 členů zastupitelstva. 

 

Rozpočtové opatření č. 39 – ing. Šlajsová 

 

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

na Sociálně právní ochranu dětí ve výši 2.565.000 Kč. Vycházelo se z výše dotace poskytnuté 

v roce 2018. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výše dotace pro rok 2019  

2.309.300 Kč. Poněvadž je skutečná výše dotace oproti předpokládanému rozpočtovanému 

příjmu nižší o 255.700 Kč, je nutné snížit příjmovou část u org. 201 – Hospodářská správa 

města o částku 255.700 Kč a o tutéž částku zvýšit org. 98 – Konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 255.700,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 

– Konečný zůstatek. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Nikodem P., Staněk J.,  

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 40 – ing. Šlajsová 

 
Přijetí doplatku dotace na Sociálně právní ochranu dětí za rok 2018 z Ministerstva práce  

a sociálních věcí ve výši Kč 309.689. O částku 309.689 Kč se zvýší  org. 201 Hospodářská 

správa města v příjmové části a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 Konečný zůstatek. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města o 309.689 Kč v příjmové části a o tutéž částku se sníží org. 98  

- Konečný zůstatek. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Nikodem P., Staněk J., Staňková 

A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 41 -  ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na činnost Sociální práce ve výši 

388.489 Kč. O tuto částku se povýší příjmová část org. 201 Hospodářská správa města  

a zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o 388.489 Kč a zároveň se o tuto částku sníží  

org. 98 - Konečný zůstatek. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Nikodem P., Staněk J., Staňková 

A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 42 – ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Dovybavení sběrného 

dvora v Sušici, vzhledem k nárůstu odpadů“ ve výši 1.994.997,60 Kč. Org. 1720 Sběrný dvůr 

- technika se povýší v příjmové části o částku 1.994.997,60 Kč a zároveň se o tuto částku 

sníží org. 98 - Konečný zůstatek. 

 

Přítomno 18 členů zastupitelstva. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 1720 Sběrný dvůr - 

technika povýší v příjmové části o částku 1.994.997,60 Kč a zároveň se o tuto částku sníží 

org. 98 - Konečný zůstatek. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  
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Rozpočtové opatření č. 43 – ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace od Úřadu práce z Operačního programu Zaměstnanost na asistenta prevence 

kriminality za období leden až srpen 2019 ve výši 124.816 Kč. Org. 264 Městská policie se 

povýší v příjmové části o částku 124.816 Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 Konečný 

zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 264 Městská policie 

povýší v příjmové části o částku 124.816 Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 98  

- Konečný zůstatek. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

V tuto chvíli přítomno 16 členů zastupitelstva. 

 

Rozpočtové opatření č. 44 – ing. Šlajsová 

 

„Údržba významného krajinného prvku Kalich 2019“  

 

V rozpočtu města Sušice je na údržbu VKP Kalich v roce 2019 schválena částka ve výši 

130.000 Kč.  Z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Údržba významného krajinného 

prvku Kalich 2019“ ve výši 50 000 Kč od Plzeňského kraje je třeba přijmout následující 

rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmy org. 273 o přijatou dotaci 50.000 Kč a sníží 

org. 98 konečný zůstatek o 50.000 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace pro účel „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2019“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši  

50.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 16 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž 

Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se zvýší příjem org. 273 

VKP Kalich o 50.000 Kč a zároveň se sníží  org. 98 - Konečný zůstatek min. let o tutéž 

částku. 
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Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 16 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž 

Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 45 – ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program,  

na projekt „Sušice – mobilita sociálních služeb“ ve výši 447.019,65 Kč. Org. 250 Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 447.019,65 Kč. Jedná se  

o průtokovou dotaci, která se organizaci přeposílá. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 250 Sociální služby 

města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 447.019,65 Kč. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 16 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž 

Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková A., Stárková M., 

Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 46 – ing. Zdeňková - ul. Pod Vodojemem - propojení 

 

Rada města na svém jednání dne 2. 9. 2019 doporučila zastupitelstvu města ke schválení 

rozpočtové opatření č. 46, kterým se navýší org. 1825 – ul. Pod Vodojemem - propojení  

o částku 100.000,- Kč, a o tutéž částku se sníží org. 1807 – Zateplení BD  

Kaštanová 1158-1161. Stavba byla dokončena a po zaměření  skutečného provedení stavby 

byly vyúčtovány vícepráce, které se vyskytly v průběhu realizace. Náklady na stavbu jsou 

vyšší, než byla odhadnutá částka schválená v rozpočtu města (nebyl ještě znám rozpočet 

stavby).  

 

Přítomno 17 členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se organizace 1825 –  

ul. Pod Vodojemem – propojení -  navýší o částku 100.000,- Kč, a o tutéž částku se sníží org. 

1807 – Zateplení BD Kaštanová 1158-1161.         

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková 

A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  
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Rozpočtové opatření č. 47 – ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Sportovní akademie Sušice“ ve výši 

100.000 Kč. Org. 283 Sportoviště města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 

100.000 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci, která se organizaci přeposílá. 

 

Přítomno 16 členů zastupitelstva. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se org. 283 Sportoviště 

města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 100.000 Kč. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 16 (Bartoš J., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., 

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková A., Stárková 

M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 48 – Mgr. Novák 

 

V souvislosti s rozdílem ve výši plánovaných finančních prostředků a reálným vývojem 

v roce 2019 žádám zastupitelstvo města o schválení rozpočtové změny v org. 202 Členové 

obecního zastupitelstva v položkách 5023 odměny a 5032 pojistné o celkovou částku  

251 tis. Kč. Prostředky potřebné pro toto rozpočtové opatření se vezmou z org. 98 Konečný 

zůstatek. Původně rozpočtovaný předpoklad potřebných finančních prostředků pro tento rok 

přesně nenaplánoval zapojení neuvolněných zastupitelů do činnosti výborů a komisí ani jejich 

skutečný počet (např. komise pro rozvoj cestovního ruchu), jenž vyplynul až z potřeb tohoto 

roku. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se org. 202 Členové 

obecního zastupitelstva povýší v pol. 5023 Odměny členů zastupitelstva o 230 tis. Kč  

a pol. 5032 Pojistné na zdravotní pojištění o 21 tis. Kč. O celkovou částku 251 tis. Kč se 

zvýší org. 98 Konečný zůstatek.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 16 (Bartoš J., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., 

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staňková A., Stárková 

M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Rozpočtové opatření č. 49 – Mgr. Novák 

 

V souvislosti s rozdílem ve výši plánovaných finančních prostředků a reálným vývojem 

v roce 2019 žádám zastupitelstvo města o schválení rozpočtové změny v org. 201 

Hospodářská správa města v položkách 5011 platy a 5021 OON, a k tomu odpovídající 

pojistné zdravotní a sociální položky 5032 a 5031, a to o celkovou částku 1. 169 tis. Kč. 

Prostředky potřebné pro toto rozpočtové opatření se vezmou z org. 98 Konečný zůstatek. 
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Původně rozpočtovaný předpoklad potřebných mzdových finančních prostředků pro tento rok 

nepočítal s navýšením počtu pracovníků MěÚ (investiční technik a vodař), ke kterému došlo 

letos na základě rozhodnutí rady města, ani s potřebou personálního souběhu na odboru 

živnostenském, památkové péče a kanceláře starosty, ani s hrazením mateřské dovolené 

pracovnic pečujících o dítě. V položce OON nebyl rozpočtovaný meziroční nárůst počtu 

dohod vyvolaný letošní mimořádností situace při větším počtu zastupování z důvodů 

zdravotních a při řešení mimořádných požadavků zákona (spolupráce s katastrálním úřadem, 

příprava na sčítání osob a bytů).  

 

Přítomno 18 členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města povýší  pol. 5011 Platy o 543 tis. Kč, pol. 5021 OON o 330 tis. Kč,  

pol. 5031 Pojistné na sociální zabezpečení o 217 tis. Kč a pol. 5032 Pojistné na zdravotní 

pojištění o 79 tis. Kč. O celkovou částku 1.169 tis. Kč se zvýší org. 98 - Konečný zůstatek.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., 

Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 
 

11. Smírné řešení soudního sporu ve věci pojistného plnění 
  

V srpnu roku 2017 došlo při výjezdu jednotky SDH Sušice v pravotočivé zatáčce nad obcí 

Hrádek k dopravní nehodě vozidla CAS (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 148. 

Šetřením nehody bylo zjištěno, že nehoda byla způsobena vinou olejové skvrny právě 

v uvedené zatáčce. Dopravní policie proto řízení proti konkrétní osobě zastavila. Město 

Sušice má pro tyto případy uzavřenou pojistnou smlouvu se společností „Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,  

Praha 8“. Po oznámení nehody pojišťovně se dostavil k šetření likvidátor uvedené pojišťovny, 

který provedl fotodokumentaci vozidla po nehodě. Pojišťovna na základě provedeného šetření 

stanovila škodu jako totální a po vyhodnocení na účet města Sušice převedla částku  

2.844.000 Kč, když stanovila obecnou cenu vozidla před nehodou částkou 3.703.000 Kč  

a dále byla odečtena cena využitelných zbývajících částí vozidla. Město Sušice nesouhlasilo 

s výší stanovené obecné ceny vozidla, která nebyla nijak doložena, a proto byl objednán 

znalec, který provedl podrobné ohledání vozidla a stanovil obecnou cenu vozidla  

na 4.823.000 Kč. Na základě doporučení makléře, byla oslovena Advokátní kancelář CINK  

a partneři, Veleslavínova 33, Plzeň pro zastupování města Sušice v soudním sporu. Znalecký 

posudek byl předán právnímu zástupci, který po neúspěšném jednání s pojišťovnou předal 

žalobu o zaplacení rozdílu obecné ceny s příslušenstvím Obvodnímu soudu pro Prahu 8.  

Ve věci byl soudem vydán platební rozkaz o zaplacení částky 1.062.000 Kč s příslušenstvím. 

Žalovaný podal proti rozkazu odpor a obvodní soud nařídil před samým jednáním mediaci, 

kdy mediátor měl před vlastním soudním jednáním o podané žalobě, žalobci a žalovanému 

navrhnout zřejmě smírné vyřešení sporu. Město Sušice však na schůzce nemohlo dohodnout 

smírné řešení a změnit výši požadované částky, která byla stanovena na základě znaleckého 

posudku, proto byla mediační schůzka bezúspěšně ukončena (v tomto případě je nutné 
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rozhodnutí zastupitelstva). Žalovaný však naznačil, že by v případě nepožadování 

vznikajícího penále a snížení nákladů řízení byl ochoten uhradit požadovanou částku  

a přistoupit na smírné řešení. Úrok z prodlení činil v červnu, kdy byl stanoven termín pro jeho 

počátek (6/2018), činil 88.000 Kč a každý další měsíc se zvyšuje o částku 7.120 Kč. V září 

bude tedy činit cca 110.000 Kč. Dále je možné snížit náklady řízení, které do současné doby 

činí 115.000 Kč, avšak zatím nejsou vyúčtovány všechny právní úkony s naším zástupcem 

(veškeré konzultace, jednání s žalovaným,….), kdy celkové náklady mohou představovat  

cca 171.000 Kč. Tyto, zatím neúčtované náklady ve výši 56.000 Kč, by byly právě 

předmětem navrhovaného snížení. Tudíž by celkově bylo navrženo upustit od částky  

166.000 Kč.  

Pokud bychom se nedohodli s žalovaným na smírném řešení, lze předpokládat, že  

při soudním jednání žalovaná strana nebude opět souhlasit s požadovanou částkou včetně 

příslušenství (soudní jednání bylo stanoveno na 7/2019, avšak již nebylo možné předem 

předložit do zastupitelstva, proto se nyní částka navyšuje díky přeloženému jednání  

na 10/2019), kterou stanovil námi zvolený znalec, a navrhne provedení nového znaleckého 

posudku a tím pádem další neurčitý počet konzultací, jednání, odvolání, … atd. Navíc nelze 

předpokládat, jak bude ve věci město Sušice úspěšné ve věci žaloby a od toho se také odvíjí 

výše uznatelných nákladů.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,  

Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS TATRA 815 

při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení nebude po žalovaném 

požadováno vzniklé penále ve výši 110.000 Kč stanovené k 9/2019 a dále bude město Sušice 

požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení ve výši 115.000 Kč  

a úhradu soudního poplatku. 

 

Zastupitelstvo města nesouhlasilo s částečným snížením nákladů vzniklých zastupováním 

žalobce a prominutím vzniklého penále a s uzavřením soudního sporu smírným řešením 

s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem  

Pobřežní 665/21, Praha 8 ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla 

CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11.8.2017 a trvá na podané žalobě o zaplacení 

částky 1.062.000 Kč včetně příslušenství. 

 

Pan Černý podal protinávrh:  

Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,  

Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS TATRA 815 

při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení bude po žalovaném 

požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále bude město 

Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení ve výši 115.000 Kč, 

úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako doplatek do celkové výše 

znaleckého posudku.  

Návrh neschválen.  

PRO: 4 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J.) 

PROTI: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Nikodem P., 

Staněk J., Švelchová J.) 

ZDRŽELO SE: 5 (Javorský P., Marešová V., Mottl P., Staňková A., Stárková M.) 

NEHLASOVALO: 0  
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Rozhodnutí zastupitelstva:  
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,  

Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS TATRA 815 

při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení nebude po žalovaném 

požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále bude město 

Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení  

ve výši 115.000 Kč, úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako doplatek 

do celkové výše znaleckého posudku.  

Návrh schválen.  

PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., 

Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 2 (Janda K., Kroupová J.) 

ZDRŽELO SE: 3 (Černý V., Hais P., Staňková A.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

 

12.  Ostatní 
 

Pan Pavel Hais podal aktuální informace ohledně Nemocnice Sušice. 

 

Na základě doporučení finančního výboru ke zřízení fondu odměn pro školské organizace 

podal Mgr. Čestmír Kříž návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města pověřilo vedoucí finančního odboru ve spolupráci s finančním výborem 

vypracováním podkladů v otázce zřízení fondu odměn pro všechny příspěvkové organizace 

města Sušice.  

Návrh schválen. 

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

Kroupová J., Kříž Č., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková 

A., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 1 (Lhoták J.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

Paní Ing. Stárková v diskusi sdělila, že částka uvedená ve Zprávě o činnosti Dozorčí rady 

Nemocnice Sušice o. p. s. – kontrola a inventarizace majetku v roce 2018, byla o několik 

milionů Kč lišící se. Dokument byl uveden s chybou.  

 

Ing. Staňková reagovala s tím, že na chybný součet v dokumentu dozorčí rady upozornila 

a omluvila jej opakovaně – na jednání zastupitelstva města v dubnu i v červnu 2019 a tuto 

záležitost považuje, vzhledem k tomu, že správný dokument je k dispozici v dokumentaci 

Nemocnice Sušice o. p. s., Dozorčí i Správní rady společnosti a je součástí schválené Výroční 

zprávy za rok 2018 zpracované k 30. 6. 2019, za uzavřenou.  

 

Ing. Milena Stárková informovala členy zastupitelstva města o jednání Zastupitelstva 

Plzeňského kraje, které schválilo dotaci 1000 tis. Kč pro město na nákup nové cisternové 

automobilové stříkačky a dále schválilo poskytnutí neinvestiční finanční dotace na zajištění 

provozu chirurgické ambulance od 9. 9. 2019 do konce roku 2019 ve výši cca 1.800 tis. Kč.    
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Pan Ing. Arch. Janda požadoval informaci ohledně sjednání schůzky s majiteli bývalého 

podniku SOLO, dále připomínkoval zastavení vodoprávních řízení z důvodu odchodu 

referentky úřadu, požadoval zdokonalení sečení zeleně na městském veřejném prostoru  

a oslovení firmy na osázení kruhové křižovatky u restaurace Zlatá Otava, dopravního značení 

rekonstruovaného parkoviště u „Gábora“ a zřízení funkce architekta města.    

 

 

13.  Diskuse 

 
Ing. Arch. Janda upozornil na výsledky celorepublikového srovnání rozvoje měst, kde došlo  

k poklesu města Sušice.  

 

Paní sdělila opětovný požadavek městu na zjištění příčiny zatékání vody  

pod garáž. 

 

 

14.  Závěr 
 

Sedmé zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města Bc. Petr Mottl a poděkoval všem 

za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é : 

 

 

 

 

Ing. Věra Marešová                                                                         Petr Nikodem 

Ověřeno dne 21. 11. 2019                                                                 Ověřeno dne 21. 11. 2019 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Šedinová 

Dne: 20. 11. 2019 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                                   František Jelínek 

starosta města                                                                                         místostarosta 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. září 2019 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Václav Černý, Mgr. Čestmír Kříž. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Věra Marešová a Petr Nikodem. 

4) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2020.  

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se organizace 1627 – 

Single trek/Bike trail navýší o částku 800.000,- Kč, a o tutéž částku se navýší org. 98 - 

Konečný zůstatek minulých let. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se zřídí nová organizace 

č. 1935 – „Sportovní hala u gymnázia - opravy“ ve výši 700 tis. Kč a současně se o tutéž 

částku poníží organizace č. 1535 – „Sportovní hala“. 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 255.700,- Kč a o tutéž částku se zvýší  

org. 98 – Konečný zůstatek. 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města o 309.689 Kč v příjmové části a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o 388.489 Kč a zároveň se o tuto částku sníží 

org. 98 - Konečný zůstatek. 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 1720 Sběrný dvůr 

- technika povýší v příjmové části o částku 1.994.997,60 Kč a zároveň se o tuto částku 

sníží org. 98 - Konečný zůstatek. 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části o částku 124.816 Kč a zároveň se o tuto částku sníží  

org. 98 - Konečný zůstatek. 

12) Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace pro účel „Údržba významného 

krajinného prvku Kalich 2019“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 

50.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se zvýší příjem org. 273 

VKP Kalich o 50.000 Kč a zároveň se sníží  org. 98 - Konečný zůstatek min. let o tutéž 

částku. 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 447.019,65 Kč. 
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15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se organizace 1825 –  

ul. Pod Vodojemem – propojení -  navýší o částku 100.000,- Kč, a o tutéž částku se sníží 

org. 1807 – Zateplení BD Kaštanová 1158-1161.      

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se org. 283 Sportoviště 

města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 100.000 Kč. 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se org. 202 Členové 

obecního zastupitelstva povýší v pol. 5023 Odměny členů zastupitelstva o 230 tis. Kč  

a pol. 5032 Pojistné na zdravotní pojištění o 21 tis. Kč. O celkovou částku 251 tis. Kč se 

zvýší org. 98 - Konečný zůstatek.  

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města povýší  pol. 5011 Platy o 543 tis. Kč, pol. 5021 OON o 330 tis. Kč,  

pol. 5031 Pojistné na sociální zabezpečení o 217 tis. Kč a pol. 5032 Pojistné na zdravotní 

pojištění o 79 tis. Kč. O celkovou částku 1.169 tis. Kč se zvýší org. 98 - Konečný zůstatek.  

 

 

b) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemkové parcely p.č. 215/4 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 487 m
2
  k.ú. Sušice nad Otavou z majetku 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

2)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 179/2 o výměře 111 m
2
 (ost. plocha 

– jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m
2
 (ost. plocha – manipulační plocha, s ochranou 

PUPFL), obě k.ú. Rok, panu , bytem , za cenu ve výši 165,- Kč  

za m
2
, tj. za celkovou kupní cenu 58 245,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

 

 

c) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

2)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 3. jednání finančního výboru  

ze dne 26. 8. 2019.  

3)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 5. jednání kontrolního výboru  

ze dne 22. 8. 2019. 

 

 

d)  d o p o r u č i l o 

 

1) Zastupitelstvo města doporučilo zařadit do rozpočtu města Sušice na rok 2020 akci: 

„Úpravy a doplnění sauny v bazénu Sušice“ - projektová dokumentace ve výši  

400,00 tis. Kč.  
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e)  s o u h l a s i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 

665/21, Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS 

TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení nebude po 

žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále 

bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení ve 

výši 115.000 Kč, úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako doplatek 

do celkové výše znaleckého posudku. 

 

 

f) p o v ě ř i l o 

1)  Zastupitelstvo města pověřilo vedoucí finančního odboru ve spolupráci s finančním 

výborem vypracováním podkladů v otázce zřízení fondu odměn pro všechny příspěvkové 

organizace města Sušice.  

 

 

g)  n e s c h v á l i l o  

 

1) Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem  

Pobřežní 665/21, Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla 

CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení bude  

po žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále 

bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení  

ve výši 115.000 Kč, úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako 

doplatek do celkové výše znaleckého posudku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                           František Jelínek 

starosta města                                                                                                      místostarosta 




