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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 m2  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 m2 (ost. plocha 

– jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m2 (ost. plocha – manipulační plocha, s ochranou 

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

za m2, 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 




