
 

 

 

1 

Z á p i s  
 

 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Sušice konaného dne 13. listopadu 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, později 19 

             tajemník: Mgr. Petr Novák 

             ostatní přítomní v počtu 36 

Omluveni: Ing. Andrea Staňková, MUDr. Rudolf Voldřich  

 

 

Program:  

 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Zápis z jednání finančního výboru 

6. Přijetí dotace pro město Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy, JSDHO 

Chmelná 

7. Veřejnoprávní smlouvy k přenosu působnosti k projednávání přestupků 

8. Poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2019 

9. Majetková agenda 

10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz chirurgické ambulance 

11. Rozpočtová opatření  

12. Mimořádný příspěvek pro Oblastní charitu Sušice na dofinancování sociálních 

služeb v r. 2019   

13. Založení organizace destinačního managementu Sušicko 

14. Ostatní 

15. Diskuse 

16. Závěr  

  

 

J e d n á n í: 

 

1. Zahájení  

 
Osmé 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 18. 9. 2019 a byly k němu vzneseny 

námitky. Návrh programu byl schválen. 
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PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., 

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Hais P., Švelchová J.) 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována: Marie Valdmanová 

 

 

2. Volba návrhové komise  

 
Pro zpracování návrhu usnesení byla zvolena komise ve složení:  
Mgr. Jonáš Bartoš, Pavel Javorský, Ing. František Majer.  

Návrh schválen: 

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

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Hais P., Švelchová J.) 

 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Čestmír Kříž a Věra Fornousová. 

Návrh schválen: 

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

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Hais P., Švelchová J.) 

 

Technická poznámka: Mgr. Kříž. 

 

 

 

4. Kontrola usnesení 
 

Starosta informoval zastupitele, že k zápisu ze dne 11. září 2019 byly vzneseny námitky 

Mgr. Ing. arch. Jandy, Ing. Mileny Stárkové a Ing. Andrey Staňkové, které jsou přiloženy 
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v podkladech pro dnešní jednání, a je potřeba je vyřídit v režimu § 95 odst. 2 zákona 

o obcích, kdy o těchto námitkách rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo města, 

tj. svým usnesením rozhodne o tom, zda námitky jsou důvodné (pak bude potřebné upravit 

zápis), či nejsou důvodné, (kdy pořízený zápis odpovídá průběhu předchozího zasedání 

zastupitelstva města).  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že vznesené námitky k zápisu ze zastupitelstva 

ze dne 11. září 2019 jsou důvodné. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že vznesené námitky k zápisu ze zastupitelstva 

ze dne 11. září 2019 nejsou důvodné. 

 

Diskuse:  

K námitkám se vyjádřili oba ověřovatelé Ing. Marešová a p. Nikodém.  

 

Technická poznámka: Mgr. Kříž, p. Nikodem, Ing. Stárková, p. Černý, Mgr. Kříž, 

Mgr. Kroupová a Mgr. Ing. arch. Janda. 

 

V průběhu jednání se dostavil PhDr. Jan Lhoták. Od této doby přítomno 18 členů 

zastupitelstva. 

 

Ing. Staňková zaslala e-mailem tuto námitku: 

V zápisu z jednání zastupitelstva města ze dne 11. 9. 2019 postrádám v bodě 12 „Ostatní“ 

uvedení toho, že na příspěvek Ing. Stárkové ohledně dokumentu dozorčí rady nemocnice 

Sušice o. p. s. jsem reagovala, a stručné uvedení jak. 

K původnímu zápisu, v němž je uvedeno: „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.“. Žádám o doplnění textu: 

„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“.  

Žádám proto, aby zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání tuto námitku projednalo 

a rozhodlo tak, že jí vyhoví a rozhodne o doplnění zápisu ve smyslu uvedení mé reakce 

na příspěvek Ing. Stárkové, jak je shora uvedeno. 

 

Rozhodnutí zastupitelstva:  
Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění textu formulovaného Ing. Staňkovou do zápisu 

z jednání zastupitelstva ze dne 11. září 2019. 

Návrh schválen: 

PRO: 13 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Kříž Č., Lhoták J., 

Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J.) 

PROTI: 1 (Janda K.) 

ZDRŽELO SE: 2 (Jelínek F., Kroupová J.) 

NEHLASOVALO: 2 (Naglmüllerová M, Stárková M.) 

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
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Mgr. Ing. arch. Karel Janda podal tento návrh:  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s doplněním zápisu ze svého jednání dne 11. 9. 2019 a pověřuje 

městský úřad jeho doplněním na základě konkrétních podnětů členů zastupitelstva, členů 

návrhové komise a ověřovatelů předmětného zápisu.  

Rozhodnutí zastupitelstva:  
Návrh nebyl schválen: 

PRO: 4 (Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.) 

PROTI: 7 (Bartoš J., Javorský P., Kříž Č., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Staněk J.) 

ZDRŽELO SE: 6 (Černý V., Fornousová V., Jelínek F., Lhoták J., Majer F., Naglmüllerová 

M) 

NEHLASOVALO: 1 (Hais P.) 

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

 

5. Zápis z jednání finančního výboru 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města v souladu s § 32 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, plnění fondu 

odměn příspěvkové organizace města Sušice dle doporučení finančního výboru 

ze dne 31. 10. 2019. 

Rozhodnutí zastupitelstva:  

 

Pan starosta doporučuje tento bod odložit a projednat v radě města. 

 

Technická poznámka: Bc. Mottl, Mgr. Naglmüllerová. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
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6. Přijetí dotace pro město Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy, 

JSDHO Chmelná 

 
1 -  Přijetí dotace pro město Sušice -  JSDHO Volšovy 

Dne 29.4.2019 usnesením rady města Sušice č. 282 byl vysloven souhlas s vyhlášením 

veřejné zakázky na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice. 

Na základě uvedeného usnesení byl požádán Plzeňský kraj o možnost poskytnutí dotace 

na výše uvedený nákup. Rada PK schválila příspěvek na nákup vozidla ve výši  

1.000.000,- Kč a také zastupitelstvo PK schválilo na jednání v září jeho poskytnutí. Dotační 

program byl radou PK a zastupitelstvem PK schválen pro nákup nové CAS pro město Sušice 

- JSDHO Volšovy. Ve věci poskytnutí uvedené dotace bude po schválení přijetí dotace 

zaslána z Plzeňského kraje k podpisu smlouva o poskytnutí dotace. 

Navrhuji proto schválit přijetí finanční dotace ve výši 1.000.000,- Kč na nákup nové 

cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace ve výši 1.000.000,- Kč na nákup nové 

cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO Volšovy a to na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schválilo na svém zasedání dne 9. 9. 2019, 

číslo usnesení 1213/19, poskytnutí účelové finanční dotace na nákup nové cisternové 

automobilové stříkačky pro JSDHO Volšovy. Zastupitelstvo města Sušice pověřilo starostu 

města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., 

Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 1 (Naglmüllerová M) 

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
 
 

2 -  Přijetí dotace pro město Sušice -  JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy, JSDHO Chmelná 
Město Sušice v měsíci březnu 2019 podalo ve věci dotačního titulu "2019 Příspěvek 

na vybavení a opravy neinvestiční povahy" žádost o dotaci pro JSDHO Sušice, Chmelná 

a Volšovy.  

Sdělením Plzeňského kraje bylo zdejšímu úřadu oznámeno, že pro každou jednotku bude 

přidělena částka ve výši 29.900,- Kč. Ve věci poskytnutí uvedené dotace bude po schválení 

přijetí dotace zaslána z Plzeňského kraje k podpisu smlouva o poskytnutí dotace. 

Navrhuji proto schválit přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši  

29.900,- Kč jako příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro město Sušice – 

JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy a JSDHO Chmelná.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 

města Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 29.900,- Kč 

pro každou jednotku a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje, které 
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schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí účelové 

finanční dotace z dotačního titulu "2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční 

povahy". Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
 
 

3 -  Přijetí dotace pro město Sušice -  JSDHO Sušice 
Město Sušice dne 21.8.2019 podalo ve věci možnosti získání účelové neinvestiční dotace 

na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí žádost o dotaci pro JSDHO Sušice, a to 

za odbornou přípravu členů JSDHO Sušice, zásahy mimo územní obvod města Sušice 

a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Žádosti bylo částečně vyhověno a výše 

poskytnuté dotace byla stanovena na 20 400,- Kč pro JSDHO Sušice.  

 

Navrhuji proto schválit přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ HZS ČR 

ve výši 20.400,- Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Sušice, zásahy mimo 

územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro město Sušice – 

JSDHO Sušice.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ 

HZS ČR ve výši 20.400,- Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Sušice, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

pro město Sušice – JSDHO Sušice.  

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
 
 

4 -  Přijetí dotace pro město Sušice -  JSDHO Volšovy 
Město Sušice dne 21.8.2019 podalo ve věci možnosti získání účelové neinvestiční dotace 

na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí žádost o dotaci pro JSDHO Volšovy, a to 

za odbornou přípravu členů JSDHO Volšovy, zásahy mimo územní obvod města Sušice a na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy. Žádosti bylo částečně vyhověno a výše poskytnuté 

dotace byla stanovena na 14 800,- Kč pro JSDHO Volšovy.  
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Navrhuji proto schválit ve věci přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ 

HZS ČR ve výši 14.800,-Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Volšovy, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ 

HZS ČR ve výši 14.800,- Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Volšovy, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

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., Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Mottl P., Švelchová J.) 
 

 

7. Veřejnoprávní smlouvy k přenosu působnosti k projednávání přestupků 

 
 

Město Sušice vykonává na základě uzavřených Veřejnoprávních smluv s obecními úřady 

v rámci pověřeného úřadu mj. také přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků. 

Všechny obce v rámci pověřeného úřadu mají nyní uzavřené smlouvy s dobou platnosti 

smluv na dobu neurčitou. V souvislosti s vydáním nových zákonů č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, bylo za zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích vyňato několik přestupků, které 

není možné řešit podle nových zákonů a stávajících smluv. Proto je nutné uzavřít nové 

smlouvy, dle kterých bude možné projednávat zdejším úřadem přestupky, které nejsou nyní 

uvedeny v platném zákonu o odpovědnosti za přestupky. Pro uzavření nových 

Veřejnoprávních smluv je nutný souhlas zastupitelstva města Sušice a příslušné obce, 

městyse nebo města.  

Navrhuji proto vyslovení souhlasu s uzavřením Veřejnoprávních smluv v rámci pověřeného 

úřadu s následujícími obcemi, městysy a městy: Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, 

Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, 

Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí,  

Soběšice, Strašín, Velhartice, Žihobce, Žichovice. Uzavřením nové smlouvy skončí platnost 

stávající smlouvy. 

  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření nových Veřejnoprávních smluv k přenosu působnosti 

na úseku projednávání přestupků mezi městem Sušice a obcemi, městysy a městy: Budětice, 

Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, 

Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice 

u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Soběšice, Strašín, Velhartice, Žihobce, Žichovice 
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za stejných podmínek, které jsou uvedeny v původní smlouvě (platnost smlouvy na dobu 

neurčitou, 800,- Kč za projednání každého přestupku). Uzavřením nové smlouvy skončí 

platnost stávající smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k podpisu 

veřejnoprávních smluv. 

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., Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Mottl P., Švelchová J.) 

 

 

8. Poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2019 

 
Komise Regenerace MPZ Sušice na základě jednání ze dne 14.10.2019 předložila radě města 

k projednání návrh na rozdělení dotace pro rok 2019.  

 

Rada města dne 21.10.2019 návrh na rozdělení dotace pro rok 2019 projednala. Usnesením 

pod č. 679 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na obnovu objektů 

v městské památkové zóně Sušice pro rok 2019 jednotlivým žadatelům ve výši 900.000,- Kč 

z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 350 – Příspěvky památkové péče).  

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové 

zóně Sušice pro rok 2019 ve výši 900.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 350 

– Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) - 11) 

dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 

památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.  

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., Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Mottl P., Švelchová J.) 

 

Technická poznámka: Ing. Macháček, Mgr. Naglmüllerová. 
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9. Majetková agenda 

 
1 -  Převod pozemků pod komunikacemi od Státního statku Jeneč  

 
Možnost převodu pozemků od ČR – Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, na město se řeší 

již dlouhou dobu. V r. 2014 se podařilo odkoupit několik pozemků v Sušici, další jednání 

se zastavila kvůli vysokým požadovaným cenám, církevním restitucím a dále chystané novele 

zákona o státním podniku. Rada města dne 22.6.2015 usnesením č. 447 schválila seznam 

pozemkových parcel – ostatních komunikací ve vlastnictví SS Jeneč, za účelem jejich 

bezúplatného převodu do majetku města. Na základě toho byla zaslána podniku žádost 

o jejich převod, neboť po novele zákona o státním podniku mohou obce od r. 2017 získat 

bezúplatně pozemky, ale pouze ty pod místními komunikacemi (MK), pozemky 

pod účelovými komunikacemi (ÚK) si musí obce odkoupit. Bohužel většina pozemků 

je tvořena jak MK, tak ÚK a jde o rozsáhlé plochy. Dne 15.1.2019 jsme obdrželi novou 

nabídku k bezúplatnému převodu/prodeji a zároveň k vyvěšení na úřední desku pro veřejnost.  

Rada města dne 26.2.2019 usnesením č. 104 schválila záměr převodu pozemků 

(dle přiloženého soupisu) pod komunikacemi od ČR – Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci, 

na město Sušice a pověřila Odbor majetku a rozvoje města dalším jednáním s převodcem.  

 

V první fázi mohou být na město převedeny ucelené pozemky. Převodce nám předložil návrh 

smlouvy o bezúplatném převodu na pozemky pod MK (v celkové hodnotě 278 010,- Kč) 

a návrh kupní smlouvy na pozemky pod ÚK za cenu obvyklou ve výši 428 880,- Kč. Většina 

částky se pokryje z plánovaného rozpočtu org. 9999, kde je na různé odkupy pozemků 

vyčleněna částka 500 tis. Kč a zatím čerpáno 138 tis. Kč. Na chybějící částku cca 70 tis. Kč 

bylo třeba přijmout rozpočtové opatření.  

 

Příští rok by se dořešily pozemky, které bude nutné před převodem rozdělit geometrickým 

plánem, protože se na nich nachází jak MK (cca 6700 m2), tak ÚK (cca 15000 m2).   

 

Rada města usnesením č. 666 ze dne 7.10.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o bezúplatném převodu  pozemkových parcel p.č 154/1 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 

1421 m2, p.č. 154/2 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 140 m2, p.č. 4/2 k.ú. Vrabcov o výměře 

98 m2 a p.č. 240/2 k.ú. Rok o výměře 1221 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o celkové výměře 2880 m2, z majetku ČR – Státního statku Jeneč, st.p. do majetku města 

Sušice a doporučila pověřit starostu města podpisem smlouvy.  

 

Rada města usnesením č. 667 ze dne 7.10.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o odkupu pozemkových parcel p.č. 278 k.ú. Vrabcov o výměře 2308 m2, p.č. 249 k.ú. Rok 

o výměře 396 m2, p.č. 251/2 k.ú. Rok o výměře 290 m2, p.č. 273 k.ú. Milčice u Sušice 

o výměře 1494 m2 a p.č. 259/2 k.ú. Dolní Staňkov o výměře 2613 m2, vše ostatní plocha – 

ostatní komunikace, o celkové výměře 7101 m2, z majetku ČR - Státního statku Jeneč, st.p. 

do majetku města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 428 880,- Kč, a doporučila pověřit 

starostu města podpisem smlouvy.  

Rada města usnesením č. 668 ze dne 7.10.2019 schválila rozpočtové opatření č. 52, kterým 

se org. 9999 ve výdajové části povýší o 70 tis. Kč a org. 9999 v příjmové části se povýší 

o 70 tis. Kč.  
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Návrh na usnesení :  

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemkových parcel p.č 154/1 k.ú. 

Divišov u Sušice o výměře 1421 m2, p.č. 154/2 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 140 m2, 

p.č. 4/2 k.ú. Vrabcov o výměře 98 m2 a p.č. 240/2 k.ú. Rok o výměře 1221 m2, vše ostatní 

plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 2880 m2, z majetku ČR – Státního statku 

Jeneč, st.p. do majetku města Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Staněk J., Švelchová J.) 

 

Technická poznámka: Ing. Macháček. 

 

Návrh na usnesení :  

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemkových parcel p.č. 278 k.ú. Vrabcov o výměře 

2308 m2, p.č. 249 k.ú. Rok o výměře 396 m2, p.č. 251/2 k.ú. Rok o výměře 290 m2, p.č. 273 

k.ú. Milčice u Sušice o výměře 1494 m2 a p.č. 259/2 k.ú. Dolní Staňkov o výměře 2613 m2, 

vše ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 7101 m2, z majetku ČR - Státního 

statku Jeneč, st.p. do majetku města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 428 880,- Kč, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 2 (Staněk J., Švelchová J.) 

 

 

2 -  Odkoupení pozemku pod komunikací na Svatobor od ÚZSVM      

 

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

na Svatobor a většinu pozemků pod ní. V letošním roce odkoupilo další pozemky 

od soukromých vlastníků. Nyní je třeba získat ještě pozemek od ČR – ÚZSVM.  

 

Bezúplatný převod není možný, neboť pozemek se nenachází na území naší obce, ale obce 

Hrádek, a komunikace v tomto úseku není vedená v pasportu MK jako místní. Slouží však 

hlavně pro přístup k rozhledně, která je v katastru i majetku města Sušice, a navazuje 

na pozemky města, proto o ní žádáme my a ne Hrádek. Jedná se o pozemek p.č. 401/16 

o výměře 391 m2. Cena byla stanovená ve výši 47 000,- Kč, tedy cca 120,20 Kč za m2. 
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Požadavku, aby byla kupní cena snížena na cenu 60,- Kč za m2, kterou město platilo ostatním 

vlastníkům, nebylo vyhověno.   

 

Rada města usnesením č. 669 ze dne 7.10.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 

o odkoupení pozemkové parcely p.č. 401/16 k.ú. Odolenov o výměře 391 m2, ost. plocha – 

ost. komunikace, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu 

ve výši 47 000,- Kč, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

Návrh na usnesení :  

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 401/16 k.ú. Odolenov 

o výměře 391 m2, ost. plocha – ost. komunikace, od ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, za kupní cenu ve výši 47 000,- Kč, a pověřuje starostu města 

podpisem kupní 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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

10.  Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz chirurgické ambulance 

 
1 -  Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz chirurgické ambulance 

Plzeňský kraj na základě žádosti o podporu provozu chirurgické ambulance poskytne městu 

Sušici dotaci ke krytí výhradně mzdových nákladů souvisejících s výkonem služby mimo 

standardní pracovní dobu (tj. ve všední dny od 15:30 do 6:00 hodin a celé soboty, neděle 

a svátky). Současný poskytovatel lékařské služby odhadl náklady ve výši 1,8 mil Kč. 

Předkládám ke schválení smlouvu k přijetí uvedené dotace. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ke krytí osobních 

nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním provozu chirurgické 

ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem Plzeňským 

krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
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11. Rozpočtová opatření 

 
1 -  Rozpočtové opatření č. 53 –  Zdeňka Kršková 

 

Na základě požadavku na zřízení společných hrobů na ukládání ostatků a pozůstatků 

ze sociálních pohřbů předkládám zastupitelstvu požadavek na zřízení nové organizace 1958 – 

Společné hroby. Nová organizace se navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

Radou města dne 19. 8. 2019 bylo schváleno zahájení prací s přípravou hrobových míst 

na ukládání lidských ostatků a pozůstatků ze sociálních pohřbů. 

 

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

opatření doporučila zastupitelstvu. 
 

Ing. Stárková vznesla dotaz – jak se řešilo dosud. Vysvětlila pí Kršková. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se nová organizace 1958 - 

Společné hroby navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 konečný zůstatek 

minulých let. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

Technická poznámka: Ing. Stárková. 

 

2 -  Rozpočtové opatření č. 54 – Lenka Jandová 
 
Předkládám ke schválení rozpočtové opatření č. 54, kterým by se o 2,4 mil. Kč povýšila 

org. 1832 – Poštovní č. p. 10 – 1. nadzemní podlaží. 

Navýšit tuto organizaci o 2,4 mil. Kč je potřeba z důvodu více prací, které vznikly schválenou 

změnou stavby před dokončení č. 3 (změna dispozice v 1. NP a přemístění informačního 

centra do tohoto objektu) k již uzavřené smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00 s firmou Sušická 

stavební s. r. o., Tichá ul. 872, 342 01 Sušice na stavební akci „Stavební úpravy 1. NP č. p. 

10/I v Sušici, náměstí Svobody“ a jsou nutné, aby bylo možno zkolaudovat stavební akci 

„Stavební úpravy fasády domu č. p. 10/I v Sušici a úpravy 1. NP“.  

Cena za jednotlivé více práce byla kontrolována, konzultována se zhotovitelem a autorským 

dozorem a vzájemně bylo odsouhlaseno navýšení ceny díla o 2.094.313,79 Kč bez DPH, t. j. 

2.534.119,69 Kč včetně 21% DPH. O tuto částku by se povýšila celková cena díla ze smlouvy 

o dílo. 
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Cena by se navýšila o tyto práce: 

- Navýšení ceny za stavební práce o 255.973,24 Kč bez DPH (změna dispozice pro změnu 

stavby před dokončením č. 3 – 4 komerční prostory, 2 sociální zařízení navíc, jedno 

v budoucím informačním centru a jedno v nově vzniklém prostoru č. 3, s tím spojené 

všechny stavební práce navíc, bourání již vyzděného, nové příčky) 

- Navýšení ceny za obklady a dlažby o 201.423,22 Kč (změna dispozice, v prostoru 2 a 3 

měly být provedeny dlažby a koberce bankou, s touto výměrou m2 nebylo počítáno – 

173.850,60 Kč navíc za banku a veřejné sociální zařízení, v zázemí pro komerční prostory 

v rámci úspory byly použity obklady bílé) 

- Navýšení ceny za vodu, kanalizaci, ZTI o 330.737,33 Kč (změna dispozice pro změnu 

stavby před dokončením č. 3 – 4 komerční prostory, 2 sociální zařízení navíc, jedno 

v budoucím informačním centru a jedno v nově vzniklém prostoru č. 3) 

- Navýšení ceny za vytápění o 122.000,00 Kč bez DPH Kč (změna dispozice na čtyři 

komerční prostory, jeden kotel navíc, spalinová cesta navíc, otopná tělesa navíc) 

- Navýšení ceny za elektroinstalace o 198.892,00 Kč bez DPH (změna dispozice na čtyři 

komerční prostory, vyšší nároky na elektro – silno proud, slabo proud pro budoucí 

informační centrum, osvětlení v prostoru 2 a 3, které si měla dodávat banka) 

- Navýšení ceny za vzduchotechniku a chlazení o 523.250,00 Kč bez DPH (vzduchotechnika 

je potřebná z hlediska požadavku KHS i v prostorách budoucího informačního centra, 

v zázemí, v nových sociálních zařízeních pro veřejnost, nutnost větrání nuceného, kde 

není možnost větrání přirozeného, potvrzeno projektantem VZT a chlazení. Návštěvníci 

v budoucím informačním centru dle výpočtu projektanta vyprodukují nějaké teplo – 8 – 

10 kW = tepelný zisk, takže chlazení prostoru bylo doporučeno projektantem jak 

z důvodu většího komfortu návštěvníků, tak z důvodu dodržení vyhlášky 361/2007 Sb., 

kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, v ceně jsou dále zahrnuty práce 

na jádrové vrtání, stavební zapravení prostupů, zavěšení vzduchotechniky) 

- Navýšení ceny o 42.415,00 Kč bez DPH - stěnový trezor (požadavek investora, 

konzultováno s pojišťovnou vzhledem k pojištění majetku, financí a cenin ukládaných 

v informačním centru, trezor musí splňovat dle sdělení pojišťovny určitou bezpečnostní 

třídu)  

- Navýšení ceny o více m2 na kazetový podhled o 83.414,00 Kč bez DPH (banka v prostoru 2 

a 3 si podhled měla dodávat na vlastní náklady) 

- Navýšení ceny o dodávku a montáž většího počtu dveří o 36.262,00 Kč bez DPH 

(do prostoru 2 a 3 si dveře měla dodávat banka) 

- Navýšení ceny posuvné dveře ASSA ABLOY o 207.580,00 Kč bez DPH (vybavení 

budoucího informačního centra, oddělení prostoru vchodu a hlavního prostoru 

informačního centra, oddělení veřejných sociálních zařízení od hlavního prostoru 

informačního centra, tyto více práce jsou nutné provést vzhledem k navazujícím pracím 

na finálním kazetovém stropu, nebylo možné montovat finální strop a pak montovat 

navržené posuvné dveře) 

- Navýšení ceny na zařízení zázemí kuchyňskými mini linkami o 64.132,00 Kč bez DPH 

(jedná se o baterii, dřez, desku pod dřez a desku na stěnu, volilo se neúspornější řešení, 

nebylo v původním rozpočtu a bez základního zařízení 4x kuchyňskými linkami nemůže 

být zkolaudováno) 

- Navýšení ceny na zadní vchodové dveře do prostoru dvora o 22.000,00 Kč bez DPH (nebylo 

v původním rozpočtu) 

- Úprava ceny na čistící rohože – cena ponížena o - 148.899,00 Kč vzhledem k budoucím 

nákladům, byla zvolena levnější varianta čistících rohoží 

Rada města dne 21. 10. 2019, usnesením č. 691 doporučila zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. 
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Prosím, o schválení rozpočtového opatření č. 54. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se povýší o 2,4 mil. Kč 

org. 1832 – Poštovní č. p. 10 – 1. nadzemní podlaží a zároveň se o tutéž částku povýší org. 98 

– konečný zůstatek minulých let. 

Rozhodnutí zastupitelstva: 
Návrh schválen: 

PRO: 15 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Kroupová J., 

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 3 (Jelínek F., Marešová V., Naglmüllerová M) 

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

Technická poznámka: Ing. Macháček, Mgr. Naglmüllerová, Ing. Stárková. 

 
 

3 -  Rozpočtové opatření č. 55 – Ing. Božena Šlajsová 

 

 

Příjem dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón v roce 2019 ve výši 845.000 Kč. Dotace je určena 

na obnovu kulturní památky -  městského domu čp. 128/I. Org. 350 Příspěvky památkové 

péče se povýší o částku 845.000 Kč v příjmové i výdajové části. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým se org. 350 Příspěvky 

památkové péče povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 845.000 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

4 -  Rozpočtové opatření č. 56 – Ing. Božena Šlajsová 

 

 

Příjem dotace z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská 

služba poskytovaná obcemi ve výši 506.931 Kč, kterou město své příspěvkové organizaci 

přeposílá.  O tuto částku se povýší příjmová i výdajová část org. 250 – Sociální služby města 

Sušice. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 506.931 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

5 -  Rozpočtové opatření č. 57 – Ing. Božena Šlajsová 

 

 

Příjem dotace od Ministerstva financí na krytí výdajů vybraných obcí s působností obecného 

stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 80.605 Kč. O tuto 

částku se povýší org. 201 Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 201 Hospodářská správa města o částku 80.605 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

6 -  Rozpočtové opatření č. 58 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva školství ČR z Operačního programu výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt „Putujeme barevným světem“ pro Mateřskou školu Sušice, 

Smetanova ve výši 738.120 Kč. O částku 738.120 Kč se povýší org. 209 MŠ Smetanova 

v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 209 MŠ Smetanova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 738.120 Kč.  

Rozhodnutí zastupitelstva:  
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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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

7 -  Rozpočtové opatření č. 59 –  Zdeňka Kršková 
 

Na základě čerpání z organizace Výdaje 279 - Komunální odpady na rok 2019 

a s přihlédnutím na předpokládanou produkci v druhém pololetí, která byla v roce 2018 vyšší, 

než v prvním pololetí, žádáme o navýšení organizace 279 - Komunální odpady ve výdajové 

části o 950 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 konečný zůstatek minulých let. 

 

Rozpočtové opatření bylo projednáno na jednání rady dne 4. 11. 2019. Rada toto rozpočtové 

opatření doporučila zastupitelstvu. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se organizace 279 - 

Komunální odpady /výdaje/ povýší o 950 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 konečný 

zůstatek minulých let. 

Rozhodnutí zastupitelstva:  

Návrh schválen: 

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

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, 

Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 1 (Jelínek F.) 

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 
 

8 -  Rozpočtové opatření č. 60 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Přijetí a použití dotace od KÚ PK ve výši 1.659.367 Kč – účelová dotace jako vyrovnávací 

platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Jedná se o účelovou dotaci 

pro SSMS – Podpora sociálních služeb, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60 – přijetí účelové dotace 

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 

Sociální služby města Sušice v celkové výši 1.659.367 Kč.  

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 
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PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

9 -  Rozpočtové opatření č. 61 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva školství ČR z Operačního programu výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt „Jaro, léto, podzim, zima na Štěbetalce je nám prima“ pro Mateřskou 

školu Sušice, Tylova ve výši 672.932 Kč. O částku 672.932 Kč se povýší org. 208 MŠ Tylova 

v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se org. 208 MŠ Tylova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 672.932 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

10 -  Rozpočtové opatření č. 62 –  Lenka Jandová 

 

Předkládám zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 62, kterým by se naplnila organizace 

1636 – MOBILITY – bezbariérový přístup nemocnice finanční částkou 1.000 Kč. 

V roce 2017 byla schválena radou města, usnesením č. 237 Smlouva o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Přeložka byla realizována na konci roku 2017, byla 

vyúčtována záloha na tuto přeložku a část zálohy byla ještě ponechána na další náklady 

vzniklé s touto přeložkou. Bohužel až v roce 2019 došlo ze strany ČEZ Distribuce 

k doúčtování nákladů a je potřeba uhradit ještě 600,- Kč. 

Z tohoto důvodu by bylo potřeba org. 1636 – MOBILITY – bezbariérový přístup nemocnice 

povýšit o 1.000,- Kč a zároveň ponížit org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se povýší org. 1636 – 

MOBILITY – bezbariérový přístup nemocnice o 1.000,- Kč a zároveň se o tutéž částku poníží 

org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  
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ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

11 -  Rozpočtové opatření č. 63 – Věra Tomasová   

 

V org. 123 (Poplatky – reklamy, stojany) bude celkový příjem podle skutečného účtování dle 

platných smluv nižší o cca 17 tis. Kč (plán 66 tis. Kč, skutečnost cca 49 tis. Kč). 

Rozpočtovým opatřením by došlo k přesunu částky 17 tis. Kč z příjmů v org. 9999 (Prodeje 

majetku) do této organizace.   

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým se org. 123 (Poplatky - 

reklamy, stojany) v příjmové části poníží o 17 tis. Kč a org. 9999 (Prodeje, odkupy majetku) 

se v příjmové části povýší o 17.000 Kč.   

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

12 -  Rozpočtové opatření č. 64 –  Ing. Jan Löffelmann 

 

Vozidlo Škoda Fabia SPZ 2P2 50-50, rok výroby 2001, je ponejvíce využíváno Odborem 

životního prostředí při výkonu státní správy (ochrana přírody, ochrana ZPF, státní správa 

lesů, vodoprávní úřad). Jeho použití v terénu však značně limituje jeho nízká světlá výška 

a absence pohonu obou náprav, čímž se výrazně snižuje průjezdnost po lesních a polních 

cestách v případech, kdy je to vůbec možné. V měsících se sněhovou pokrývkou je vozidlo 

ve ztíženém terénu nepoužitelné. Z tohoto důvodu je auto většinou odstavováno u pozemních 

komunikací a k místu se dochází pěšky. To však obnáší zvýšenou časovou náročnost. Stáří 

vozidla vyžaduje také vynaložení vyšších finančních prostředků na udržení 

provozuschopnosti i k zabezpečení technického stavu. Rada města toto rozpočtové opatření 

doporučila zastupitelstvu dne 4.11.2019. 

 

Ing. Janda – zda by ŽP nemělo jezdit elektromobilem. V červnu bude vypsaná dotace 

pro města a obce. Vysvětlil Ing. Löffelmann, Ing. Marek a p. starosta. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, povýšení organizace 1936 „Vozidlo 

pro odbor ŽP“ o 250 000,- Kč. Částka bude kryta z org. 201, kap. 4.  

Rozhodnutí zastupitelstva:  
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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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

13 -  Rozpočtové opatření č. 65 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva školství ČR z Operačního programu výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt „Šablony 2019“ pro Základní školu Sušice, Lerchova ve výši 

2.142.443 Kč. O částku 2.142.443 Kč se povýší org. 216 ZŠ Lerchova v příjmové i výdajové 

části rozpočtu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 65, kterým se org. 216 ZŠ Lerchova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 2.142.443 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

14 -  Rozpočtové opatření č. 66 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva školství ČR z Operačního programu výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt „Cesta k umění otevřená“ pro Základní uměleckou školu Sušice ve 

výši 913.962 Kč. O částku 913.962 Kč se povýší org. 215 Základní umělecká škola 

v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66, kterým se org. 215 Základní 

umělecká škola povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 913.962 Kč.  

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 
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NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

15 -  Rozpočtové opatření č. 67 – Ing. Božena Šlajsová 

 

Příjem dotace od Ministerstva školství ČR z Operačního programu výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt „Kreativita a iniciativa žáka = cesta k úspěchu II“ pro Základní školu 

T. G. Masaryka Sušice ve výši 1.142.671 Kč. O částku 1.142.671 Kč se povýší org. 213 ZŠ 

T.G.M. v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 67, kterým se org. 213 ZŠ T.G.M. 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.142.671 Kč. 

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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

16 -  Rozpočtové opatření č. 68 – Ing. Jan Vošalík 

 

Navýšení prostředků na rozpočtové organizaci č. 181 - „Příspěvek TJ Sušice 

na provoz/bruslení“ 

 

Dne 6. 11. 2019 jsme obdrželi žádost o mimořádné navýšení dotace na pronájem ledové 

plochy na zimním stadionu v Sušici pro TJ Sušice, z.s. Odůvodnění naleznete v žádosti 

v příloze. 

Předkládám proto ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 68, kterým by se rozpočtová 

organizace č. 181 - „Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení“ povýšila o 150 tis. Kč s tím, 

že by byla čerpána pouze do výše skutečně probruslených hodin, a to dle vyúčtování 

organizace Sportoviště města Sušice, p.o. Postup by byl tedy naprosto stejný, jako v případě 

standardních úhrad z této dotace. 

 

Potřebné prostředky by mohly být čerpány z organizace č. 73 – „Rezerva - investice 

a provoz“.  

 

Vzhledem k tomu, že žádost přišla těsně před zasedáním zastupitelstva, nemohla být předem 

předložena k projednání radě města. 

 

Technická poznámka: Mgr. Naglmüllerová, Mgr. Ing. arch. Janda, Ing. Jan Staněk, 

p. Javorský, Ing. Stárková. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se organizace č. 181 - 

„Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení“ povýší o 150 tisíc Kč a o stejnou částku se poníží 

organizace č. 73 – „Rezerva - investice a provoz“.  
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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., Majer F., Marešová V., Mottl P., 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Švelchová J.) 

 

 

12. Mimořádný příspěvek pro Oblastní charitu Sušice na dofinancování 

sociálních služeb v roce 2019 
  

 

Město Sušice bylo osloveno Oblastní charitou Sušice s žádostí o poskytnutí mimořádného 

příspěvku na dofinancování terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 

124.089,- Kč a to pečovatelské služby (ID 2850203) ve výši 90% a odlehčovací služby 

(ID 5968813) ve výši 10% z případně přiznaného příspěvku. Žádost je podána z důvodu, 

že byla výrazně pokrácena pro letošní rok dotace přidělovaná MPSV prostřednictvím 

Plzeňského kraje.  

Žádost s přílohami je přílohou. 

 

Proběhla diskuse - Ing. Helena Vejstrková informovala o snížení dotace od KÚ PK 

pro Oblastní charitu Sušice. Dále hovořil pan starosta, Mgr. Naglmüllerová, Mgr. Kroupová, 

p. Javorský, p. Černý Ing. Stárková a Ing. Janda. 

 

V průběhu jednání se dostavila Mgr. Jana Švelchová. Od této doby přítomno 19 členů 

zastupitelstva. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo přiznání dotace Oblastní charitě Sušice na dofinancování 

terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 124 089,- Kč a to 90% 

na pečovatelskou službu (ID 2850203) a 10% na odlehčovací službu (ID 5968813) 

z přiděleného příspěvku a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. 

Částka bude uhrazena z org. 191. 

 

Protinávrh p. starosty – schválit částku 124 100,- Kč 

 

Technická poznámka: Mgr. Naglmüllerová, Bc. Mottl, Mgr. Ing. arch. Janda, Ing. Jan Staněk, 

p. Javorský, Ing. Stárková. 

 

Rozhodnutí zastupitelstva:  

Zastupitelstvo města schválilo přiznání dotace Oblastní charitě Sušice na dofinancování 

terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 124 100,- Kč a to 90% 

na pečovatelskou službu (ID 2850203) a 10% na odlehčovací službu (ID 5968813) 

z přiděleného příspěvku a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. 

Částka bude uhrazena z org. 191. 
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Návrh schválen: 

PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Janda K., Kroupová J., Lhoták J., Macháček J., Marešová 

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

PROTI: 3 (Černý V., Hais P., Javorský P.) 

ZDRŽELO SE: 3 (Jelínek F., Kříž Č., Majer F.) 

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

 

 

13.  Založení organizace destinačního managementu Sušicko 

 

 
1. Založení DMO Sušicko 

 

Předkládám návrh na založení DMO Sušicko (Organizace destinačního managementu 

Sušicko) formou zapsaného spolku. 

Destinační management je dlouhodobý nástroj, pomocí kterého lze podporovat komunikaci, 

koordinaci a kooperaci v oblasti cestovního ruchu (CR), rozvíjet destinaci a její prestiž, 

zvyšovat zaměstnanost. 

 

DMO Sušicko by měla za úplatu poskytovat servis v oblasti CR okolním obcím, městysům 

a soukromým subjektům podnikajícím v oblasti CR, kteří budou členy zapsaného spolku.  

 

Založení DMO Sušicko, která by měla lokální působení, zapadá do systému řízení CR 

v Plzeňském kraji a je v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje – 

viz příloha Stanovisko KÚ Plzeňského kraje. 

 

Zahájit přípravu lokální DMO Sušicko doporučila na svém jednání dne 24. dubna 2019 

i Komise pro rozvoj cestovního ruchu – viz zápis z jednání komise.  

 

Technická poznámka: Mgr. Naglmüllerová, Bc. Mottl, p. Javorský. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo založení DMO Sušicko (Organizace destinačního 

managementu Sušicko) formou zapsaného spolku. 

Rozhodnutí zastupitelstva:  
Návrh schválen: 

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

Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., 

Staněk J., Stárková M., Švelchová J.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 1 (Fornousová V.) 

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 
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14. Ostatní 

 
Mgr. Ing. arch. Karel Janda 

S odkazem na diskusi při minulém zasedání ZM vyvolanou příspěvkem 

která navazovala na její dopis všem zastupitelům 

města ze dne 29.8.2019 resp. 30.8.2019, předkládám tento bod k řešení. 

 

Jelikož jsem danou lokalitu ještě jednou cíleně navštívil, a to dne 15.10.2019 a poměrně 

si vše podstatné prohlédl i vyslechl od , musím konstatovat, 

že v území jsem vysledoval mnohem zásadnější problémy, nežli je samotná postupná pomalá 

destrukce obvodového pláště garáže  Tím nechci sdělit, ba naopak, že by 

město Sušice nemělo  pomoci. Je třeba ale konat. Prostě se v lokalitě něco 

nedobrého děje a dle mého názoru to bez sond a další činnosti nepůjde… 

Totiž: obdobných destrukcí a dalších závad jsem nalezl v širším území více, a to na objektech 

při ulici Pod Svatoborem i Nerudova a také na komunikacích. Je-li např. pravdivá informace, 

že se podstatná část komunikace ulice Nerudova předláždila cca před rokem a nyní se tam již 

projevují výrazné destrukce (propadliny) vozovky, není něco v pořádku a nemůže to být 

v žádném případě důsledek odtoku dešťových vod z garáže  Navíc 

se ve spodní části předláždění komunikace projevují hlinité sedimenty ve spárách mezi 

kostkami, které se jinak na povrch nemohou dostat nežli nějakým vývěrem z nestabilního 

podloží či porušené trasy kanalizace dešťové, splaškové či jednotné. 

 

Přikládám situační mapu s popisem a fotografie a žádám Odbor majetku a rozvoje města, aby 

na předmětné zasedání ZM připravil a poskytl tyto základní informace: 

-   ve kterém roce, kým a s jakými garancemi byl prováděn kanalizační řad v ulici 

Pod Svatoborem? 

-  ve kterém roce, kým a s jakými garancemi došlo k napojení kanalizačního či dešťového 

řadu do městské kanalizace z areálu PAP naproti vyústění ulice Nerudova do ulice Pod 

Svatoborem? 

-  ve kterém roce, kým a s jakými garancemi byl prováděn kanalizační řad v ulici Nerudova? 

-  ve kterém roce, kým a s jakými garancemi byly prováděny povrchy komunikací v ulici Pod 

Svatoborem? 

-  ve kterém roce, kým a s jakými garancemi byly prováděny povrchy komunikací v ulici 

Nerudova? 

 
Situace v předmětném území není dle mého názoru uspokojivá. Měli bychom se zajímat 

o skutečný stav městské dopravní i technické infrastruktury a nepodceňovat žádné podněty 

občanů, které by se vždy měly zodpovědně prověřit. 

 
Mgr. Ing. arch. Janda – své obavy podkládám jednoduchým zjištěním dláždění v ulici 

Nerudova, voda jde ze spodní části komunikace. Může tam být netěsnost vodovodu. Jako 

vlastník komunikace bych se tím měl zabývat. 

Ing. Ronová – vodovod byl prověřovaný, když se tato kauza začala řešit, i kanalizace, 

vše proběhlo bez závad. Bylo provedeno kamerovou prohlídkou. 

P. Jelínek – Odbor majetku udělal maximum, prověřil stav. Po rozmluvě s 

dochází k podmáčení po stavebních pracích prováděných v podniku Pap. 

– vše řeším už 2 roky, skutečnou věc nikdo neřeší.  

 
Technická poznámka: Mgr. Ing. arch. Janda, Ing. Stárková, p. Černý, Mgr. Kříž. 
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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením objektivního průzkumu stavu dopravní 

a technické infrastruktury města Sušice v ulicích Pod Svatoborem a pověřuje Odbor majetku 

a rozvoje města, aby průzkum bezodkladně připravil, realizoval a jeho výsledky sdělil při 

nejbližším řádném zasedání ZM. 

Rozhodnutí zastupitelstva: 

Návrh nebyl schválen: 

PRO: 5 (Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Nikodem P., Stárková M.) 

PROTI: 1 (Švelchová J.) 

ZDRŽELO SE: 11 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., 

Lhoták J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Staněk J.) 

NEHLASOVALO: 1 (Macháček J.) 

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

 
1 -  Rozpočtové opatření č. 69 – Mgr. Miroslava Šafaříková 
 

Město Sušice bylo osloveno Oblastní charitou Sušice s žádostí o poskytnutí mimořádného 

příspěvku na dofinancování terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 

124.089,- Kč a to pečovatelské služby (ID 2850203) ve výši 90% a odlehčovací služby 

(ID 5968813) ve výši 10% z případně přiznaného příspěvku. Žádost je podána z důvodu, 

že byla výrazně pokrácena pro letošní rok dotace přidělovaná MPSV prostřednictvím 

Plzeňského kraje.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se organizace č. 192 Charita 

povýší o 124.100 Kč a org. 98 konečný zůstatek minulých let se povýší o tutéž částku.  

Rozhodnutí zastupitelstva:  

Návrh schválen: 

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

Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Staněk J., Stárková M., 

Švelchová J.) 

PROTI: 1 (Nikodem P.) 

ZDRŽELO SE: 1 (Jelínek F.) 

NEHLASOVALO: 0  

OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.) 

NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M) 

 

 

15. Diskuse 

 
– kde má trvalé bydliště p. Hais a kde skutečně bydlí. Tutéž otázku položil 

Ing. Majerovi. Oba zastupitelé odpověděli. K této záležitosti odpověděl p. tajemník s tím, 

že úřad toto prověří a příště předá informaci. 

 

P. Nikodem – byl jsem osloven občanem ve Chmelné, v této obci nejde radar. Prověří MP. 

 

Ing. Stárková – dotaz k objektu Roušarka. Odpověděl pan starosta. 
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Mgr. Kříž – do příštího zápisu bude výstup hlasovacího zařízení rychlejší, doporučuje 

k jednotlivým bodům diskuse zapsat jen, kdo se jmenovitě přihlásil, a to bez obsahu. 

 

P. Hais – poděkoval Ing. Stárkové za pomoc při zajištění dotace pro hasiče Volšovy.  

 

P. Hais podal informaci, která se týkala nemocnice, dále vysvětlili situaci Ing. Václav Rada 

a MUDr. Ondřej Krajník. 

 

MUDr. Ondřej Krajník vystoupil s tím, že se nově rozjíždí interna, proběhne výběrové řízení 

na oddělení chirurgie, JIP, CT. Dnes ministerstvo schválilo nákup CT pro nemocnici. Některé 

přístroje jsou zastaralé. Letos nemocnice obdržela 22 mil. Kč od města. Pro příští rok 

je částka zatím neurčena. Nemocnice si musí do budoucna na provoz vydělat.  

 

Dále vystoupili v diskusi . 

 

Mgr. Kroupová – na minulém zastupitelstvu bylo projednáno zřízení městského architekta – 

v usnesení ze zastupitelstva 21.11.2018 je uveden záměr, kde ZM rozhodlo o věcném záměru 

zřízení funkce městského architekta, pověřilo radu přípravou potřebných kroků, jak je toto 

usnesení plněno. Odpověděl pan starosta. 

 

Mgr. Ing. arch. Janda – žádá zaslat do e-mailu základní informace o objektu „Branka“ - 

příjmy a výdaje za 6 let. 

 

P. Javorský – prosí oba jednatele nemocnice, aby veškeré nákupy přístrojů byly projednány 

v radě města. Odpověděl p. Hais – připravujeme soupis technického vybavení nemocnice. 

Ing. Stárková – doporučuje předložit radě města návrh stanov a dohodu o výkonu funkce 

jednatelů. 

 

P. Jelínek -  audiozáznam shlédlo 67 osob, z toho 37 zaměstnanců úřadu, v délce max. 9 min.  

 

 

16. Závěr  
 

Osmé 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 : 

 

Mgr. Čestmír Kříž                                                Věra Fornousová 

Ověřeno dne 19. 11. 2019                                                                 Ověřeno dne 19. 11. 2019 

 

 

Zapsala: Marie Valdmanová 

Dne: 13. 11. 2019 

 

Bc. Petr Mottl                                                                 František Jelínek 

starosta města                                              místostarosta 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. listopadu 2019 

 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Jonáš Bartoš, Pavel Javorský, Ing. František Majer. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Věru Fornousovou. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace ve výši 1.000.000,- Kč na nákup 

nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO Volšovy a to 

na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schválilo na svém zasedání 

dne 9. 9. 2019, číslo usnesení 1213/19, poskytnutí účelové finanční dotace na nákup nové 

cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Volšovy. Zastupitelstvo města pověřilo 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

do rozpočtu města Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 

29.900,- Kč pro každou jednotku a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského 

kraje, které schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí 

účelové finanční dotace z dotačního titulu "2019 Příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy". Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem smluv 

o poskytnutí dotace. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ 

HZS ČR ve výši 20.400,- Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Sušice, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

pro město Sušice – JSDHO Sušice.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – GŘ 

HZS ČR ve výši 14.800,- Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Volšovy, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

 

8) Zastupitelstvo města schválilo uzavření nových Veřejnoprávních smluv k přenosu 

působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Sušice a obcemi, městysy 

a městy: Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, 

Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice 

na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Soběšice, Strašín, Velhartice, 

Žihobce, Žichovice za stejných podmínek, které jsou uvedeny v původní smlouvě (platnost 

smlouvy na dobu neurčitou, 800,- Kč za projednání každého přestupku). Uzavřením nové 

smlouvy skončí platnost stávající smlouvy. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města 

k podpisu veřejnoprávních smluv. 

 



 

 

 

27 

9) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové 

zóně Sušice pro rok 2019 ve výši 900.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 

350 – Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) - 11) 

dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 

památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.  

 

10) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ke krytí osobních 

nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním provozu chirurgické 

ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem 

Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a pověřilo starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se nová organizace 

1958 - Společné hroby navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 konečný 

zůstatek minulých let. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se povýší o 2,4 mil. Kč 

org. 1832 – Poštovní č. p. 10 – 1. nadzemní podlaží a zároveň se o tutéž částku povýší 

org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým se org. 350 Příspěvky 

památkové péče povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 845.000 Kč. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56, kterým se povýší příjmy 

i výdaje u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 506.931 Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým se povýší příjmy 

i výdaje u org. 201 Hospodářská správa města o částku 80.605 Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 209 MŠ 

Smetanova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 738.120 Kč.  

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se organizace 279 - 

Komunální odpady / výdaje/ povýší o 950 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60 – přijetí účelové dotace 

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 

250 Sociální služby města Sušice v celkové výši 1.659.367 Kč.  

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se org. 208 MŠ Tylova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 672.932 Kč. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se povýší org. 1636 – 

MOBILITY – bezbariérový přístup nemocnice o 1.000,- Kč a zároveň se o tutéž částku 

poníží org. 73 – rezerva na investice a provoz. 
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21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým se org. 123 (Poplatky - 

reklamy, stojany) v příjmové části poníží o 17 tis. Kč a org. 9999 (Prodeje, odkupy 

majetku) se v příjmové části povýší o 17.000 Kč.   

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, povýšení organizace 1936 

„Vozidlo pro odbor ŽP“ o 250 000,- Kč. Částka bude kryta z org. 201, kap. 4.  

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 65, kterým se org. 216 ZŠ 

Lerchova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 2.142.443 Kč. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66, kterým se org. 215 Základní 

umělecká škola povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 913.962 Kč.  

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 67, kterým se org. 213 ZŠ T.G.M. 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.142.671 Kč. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se organizace č. 181 - 

„Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení“ povýší o 150 tisíc Kč a o stejnou částku 

se poníží organizace č. 73 – „Rezerva - investice a provoz“.  

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se organizace č. 192 

Charita povýší o 124.100 Kč a org. 98 KZ minulých let se povýší o tutéž částku.  

 

28) Zastupitelstvo města schválilo přiznání dotace Oblastní charitě Sušice na dofinancování 

terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 124 100,- Kč a to 90% 

na pečovatelskou službu (ID 2850203) a 10% na odlehčovací službu (ID 5968813) 

z přiděleného příspěvku a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. Částka bude 

uhrazena z org. 191. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo založení DMO Sušicko (Organizace destinačního 

managementu Sušicko) formou zapsaného spolku. 

 

 

b) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění textu formulovaného Ing. Staňkovou do zápisu 

z jednání zastupitelstva ze dne 11. září 2019. 

 
2)  Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemkových parcel p.č 154/1 

k.ú. Divišov u Sušice o výměře 1421 m2, p.č. 154/2 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 140 

m2, p.č. 4/2 k.ú. Vrabcov o výměře 98 m2 a p.č. 240/2 k.ú. Rok o výměře 1221 m2, vše 

ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 2880 m2, z majetku ČR – Státního 

statku Jeneč, st.p. do majetku města Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemkových parcel p.č. 278 k.ú. Vrabcov 

o výměře 2308 m2, p.č. 249 k.ú. Rok o výměře 396 m2, p.č. 251/2 k.ú. Rok o výměře 290 

m2, p.č. 273 k.ú. Milčice u Sušice o výměře 1494 m2 a p.č. 259/2 k.ú. Dolní Staňkov 

o výměře 2613 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 7101 m2, 

z majetku ČR - Státního statku Jeneč, st.p.  do majetku města Sušice, za cenu obvyklou 
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v celkové výši 428 880,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 401/16 k.ú. Odolenov  

o výměře 391 m2, ost. plocha – ost. komunikace, od ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, za kupní cenu ve výši 47 000,- Kč, 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 jednání finančního výboru. 

 

 

 

d) n e s ch v á l i l o  

 

 

1)  Zastupitelstvo města souhlasí s doplněním zápisu ze svého jednání dne 11. 9. 2019 

a pověřuje městský úřad jeho doplněním na základě konkrétních podnětů členů 

zastupitelstva, členů návrhové komise a ověřovatelů předmětného zápisu.  

 

2) Zastupitelstvo města souhlasí s provedením objektivního průzkumu stavu dopravní 

a technické infrastruktury města Sušice v ulicích Pod Svatoborem a pověřuje Odbor 

majetku a rozvoje města, aby průzkum bezodkladně připravil, realizoval a jeho výsledky 

sdělil při nejbližším řádném zasedání ZM. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         František Jelínek 

starosta města                                             místostarosta 

 

 

 




