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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. 

 



 

 

 

2 

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 

 

 

 


