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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. prosince 2019 

 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Mgr. Jitka Kroupová a Ing. Jaroslav 

Macháček. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Pavel Javorský a Mgr. Čestmír Kříž. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2021-2022 dle návrhu  

ze dne 18. 11. 2019. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2020 v součtu za organizace  

dle aktualizovaného návrhu. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města  

 Sušické kulturní centrum 

 Sportoviště města Sušice 

 Sociální služby města Sušice 

 ZUŠ Fr. Stupky 

 MŠ Smetanova 

 MŠ Tylova 

 ŠJ Nuželická 

 ZŠ T.G.Masaryka 

 ZŠ Lerchova 

 

        na roky 2021-2022 dle předloženého návrhu.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací města  

 

 Sušické kulturní centrum 

 Sportoviště města Sušice 

 Sociální služby města Sušice 

 ZUŠ Fr. Stupky 

 MŠ Smetanova 

 MŠ Tylova 

 ŠJ Nuželická 

 ZŠ T.G.Masaryka 

 ZŠ Lerchova 

 

        na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
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8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se povýší příjmy  

i výdaje u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 295.944,67 Kč. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části o částku 32.484,00 Kč a zároveň se o tuto částku sníží 

org. 98 Konečný zůstatek. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým se sníží příjmy  

u org. 1739 Dynamické osvětlení a zároveň se zvýší org. 98 Konečný zůstatek o částku 

1.162.798,72 Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se organizace 1828 – 

Nemos - provoz chir. ambulance navýší o částku 1,15 mil Kč a o tutéž částku se zvýší 

org. 98 Konečný zůstatek min let. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se nová organizace  

č. 1937 - Dotace chirurgická ambulance povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu  

o částku 1.800.000,00 Kč. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 20.400,- Kč. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 77, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 14.800,- Kč.  

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 27.433,- Kč.  

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku  

517.850,25 Kč.  

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se org. 1902 Hasičské 

auto Volšovy povýší v příjmové části o 1.000.000 Kč a o stejnou částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek.  

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 81, kterým se  org. 232 Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 29.900,- Kč. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 82, kterým se  org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 29.900,- Kč. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 83, kterým se  org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 29.900,- Kč. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 84, kterým se  org. 1836 Nákup 

kompostérů povýší v příjmové části rozpočtu o částku 1.449.547,46 Kč a zároveň  

se o stejnou částku sníží org. 98 Konečný zůstatek. 
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22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 85, kterým se org. 232 Hasiči 

Sušice povýší o 104 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek minulých let povýší o tutéž 

částku. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 86, kterým se org. 233 Hasiči 

Volšovy povýší o 50 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek minulých let povýší o tutéž 

částku. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 87, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum sníží příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let se sníží o tutéž částku. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 213  

ZŠ T. G. Masaryka sníží příspěvek na provoz o 245 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let se sníží o tutéž částku. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 89, kterým se org. 209  

MŠ Smetanova sníží příspěvek na provoz o 30 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let se sníží o tutéž částku. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 216  

ZŠ Lerchova sníží příspěvek na provoz o 456 tis. Kč a org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let se sníží o tutéž částku. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo změnu struktury příspěvku na provoz /org. 283 

Sportoviště města Sušice/ - zvýšení mzdových prostředků včetně nákladů na sociální  

a zdravotní pojištění o 430 tis. Kč. Tato částka bude hrazena ze zvýšených příjmů 

organizace a celkový příspěvek na provoz se nemění. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým se org. 12 Správní 

poplatek - živnost. podnikatel sníží o 6.000,- Kč a org. 32 Konverze datové schránky se 

sníží o 3.000,- Kč. Celkové snížení 9.000,- Kč lze pokrýt z org. 98 Konečný zůstatek 

z minulých let. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým se organizace 279 - 

Komunální odpady /výdaje/ povýší o 600 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 

Konečný zůstatek minulých let. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 95, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice sníží příspěvek na provoz o 2.029.000 Kč, o tutéž částku se sníží 

org. 98 Konečný zůstatek minulých let.   

 

32) Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové dotace ve výši 2,3 mil. Kč ke krytí 

osobních nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním provozu 

chirurgické ambulance v Sušici nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem 

Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 

 

33) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 2,3 mil. Kč 

ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním 

provozu chirurgické ambulance v Sušici nad rámec běžných ordinačních hodin 
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poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

34) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 92, kterým se nová organizace 

1938 - dotace PK CHA 2020 navýší v příjmu o 2,3 mil. Kč a o tutéž částku se sníží  

org. 98 -Konečný zůstatek minulých let. 

 

35) Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné 

služby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v roce 2020  

za účelem poskytnutí vyrovnávací platby společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem 

Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.   

 

36) Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., na novou výši 2.166.210,- Kč. 

 

37) Zastupitelstvo města schválilo, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, 

s.r.o., byly upsány takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.100.000,- Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši 

odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů 

jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

38) Zastupitelstvo města schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu. 

 

39) Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A-003182-00  

ze dne 11. 1. 2019 o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu 

v Sušici na rok 2019 pro TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647, 

kterým se nejvyšší možná poskytnutá dotace zvyšuje na 800.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem dodatku de přílohy. 

 

40) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici na rok 2020 ve výši  

700.000,- Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647  

za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2020  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy de přílohy. 

 

41) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici na rok 2020 ve výši 77.000,- Kč 

organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444,  

za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2020  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy de přílohy. 

 

42) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici na rok 2020 ve výši 70.000,- Kč 

organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 

342 01 Sušice, IČ: 00077615 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno  

do rozpočtu města na rok 2020 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 
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43) Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru pro rok 2020. 

 

 
b) 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 možné varianty provozu Sušické nemocnice  

s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 a doporučuje radě 

města jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) – provoz nemocnice se třemi 

lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi 

včetně pohotovostní služby. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z 6. jednání kontrolního výboru. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený návrh na doplnění jednacího řádu 

zastupitelstva města.  

 

 

c) p r o j e d n a l o 

 

1) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2020  

a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2020 podle následující 

tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %, od 1.5.2020 10 %): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,34 Kč/m3 
 
 

d) p o v ě ř i l o 

 

1)      Zastupitelstvo města pověřilo na rok 2020 společnost Sušická nemocnice s.r.o.,  

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302 k závazku veřejné služby 

„Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie“, a to v časech ve všední den 

od 15:30 do 21:00 hodin, o víkendech a svátcích od 7:00 do 21:00 hodin a pověřuje 

starostu města podpisem pověřovacího aktu.   

 

 

 

Výpočet pevné a pohyblivé 
složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

21,61 32,92 54,53 
6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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e) n e s o u h l a s i l o 

 

1)      Zastupitelstvo města nesouhlasilo s prominutím úhrady poplatků z prodlení a nákladů 

řízení, které byly stanoveny Okresním soudem v Klatovech v rozsudku č.j. 9 C 6/2004-

54 povinné 

 

2)      Zastupitelstvo města nesouhlasilo s prominutím úhrady poplatků z prodlení a nákladů 

řízení, které byly stanoveny Okresním soudem v Klatovech v platebním rozkazu č.j. 14 

Ro 1714/2004-11 a rozsudku č.j. 4 C 36/2003-30 povinného 

 

 

f) r o z h o d l o 

 

1)      Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, s účinností  

od 1. ledna 2020. 

 

2)      Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, s účinností od 1. ledna 2020. 

 

3)      Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, s účinností od 1. ledna 2020. 

 

4)       Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu  

s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

 

5)      Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí  

a zvláštních orgánů města a to členům komisí a výborů dle přílohy.  

 

 

g) n e s c h v á l i l o 

 

1)      Zastupitelstvo města vyřadilo ze střednědobého výhledu rozpočtu města pro roky 2021-   

2022 akci Sportovní hala uvedenou v návrhu pod organizací 1535. 
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2)      Zastupitelstvo města vyřadilo z rozpočtu města Sušice na rok 2020 akci Sportovní hala 

uvedenou v návrhu rozpočtu pod organizací 1535. 

 

3)      Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu města Sušice na rok 2020 navýšit položku  

pro vybavení informačního centra z 500 tis. Kč na 1.500 tis. Kč a doplnit akci dům 

č.p.10/I o výdaje dle bodů přílohy f)1) (statika) ve výši 500 tis. Kč, f)2) pouze projekt 

ve výši 200 tis. Kč a f)3) dvorní fasády ve výši 1.000 tis. Kč. 

 

4)       Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu města na rok 2020 zařadit akci „Chata 

s rozhlednou Svatobor - projekt optimalizace návštěvnosti“ ve výši 100 tis. Kč.   

 

 

h) d o p o r u č i l o 

 

1)      Zastupitelstvo města doporučilo pro společnost Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem 

Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, variantu financování úvěrem  

s ručitelským závazkem na město Sušice a pověřuje valnou hromadu společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o. přípravou potřebných kroků. 

 

 

i) s t a n o v i l o 

 

1)      Zastupitelstvo města stanovilo limit maximálně 1 tis. kg stavebního odpadu na osobu  

   a rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         František Jelínek 

starosta města                                             místostarosta 

 

 

 




