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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. února 2020 

 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Jitka Kroupová, Petr Nikodem a Mgr. Jonáš Bartoš. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Milenu Naglmüllerovou a Věru Fornousovou. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2020. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se zvýší org. 88 - Dotace 

na výkon státní správy /příjmová část/ o 1.961.000,- Kč a o tutéž částku se sníží  org. 98 - 

konečný zůstatek z minulých let. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se povýší výdaje u org. 60 

– Vratka finančního vypořádání minulého roku o částku 15.813,00 Kč a zároveň se o tuto 

částku zvýší org. 98 konečný zůstatek. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se povýší výdaje u org. 60 

– Vratka finančního vypořádání minulého roku o částku 17.458,15 Kč a zároveň se o tuto 

částku zvýší org. 98 konečný zůstatek. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se organizace č. 1803 – 

„Chem. úpravna TUV-kotelny“ povýší o částku 250.000,- Kč a o tutéž částku se sníží 

organizace č. 267 – „Bytservis - tepelné hospodářství – kotelny“ (položka 5171). 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým se povýší příjmy 

u org. 264 – Městská policie o částku 16.242,00 Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 

– Konečný zůstatek. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se org. 264 Městská 

policie navyšuje o celkem 869.979,- Kč / mzdy vč. zákonných odvodů/ a o tutéž částku 

se zvyšuje org. 98 konečný zůstatek minulých let. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se povýší organizace 

1937-Dotace chirurgické ambulance 2019 o 1.980.000,- Kč /výdajová část/ a o stejnou 

částku se povýší organizace 98 konečný zůstatek. 
 

12) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních 

služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a schvaluje přidělení příspěvků 

na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč, Odlehčovací 

služba (identifikátor 5068876) 20.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 
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5968813) 40.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Částka bude 

hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

 

b) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 154/1 k.ú. Velhartice (ost. plocha – 

jiná plocha) do vlastnictví Obce Velhartice, a to za kupní cenu 1,- Kč a náklady spojené 

s převodem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  Kupní cena byla sjednána 

s vědomím, že jde o cenu nižší než obvyklou, a to z důvodu, že se pozemek nachází v I. 

ochranném pásmu vodního zdroje, který vlastní a provozuje Obec Velhartice, 

a že převodem dojde k narovnání majetkoprávních nesouladů vzniklých při privatizaci 

zdravotnického majetku v obci.    

 

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o přistoupení města Sušice k evropskému projektu SCORE, 

financovaného z prostředků programu HORIZON 2020 a pověřuje starostu města 

podpisem Memoranda.  

 

 
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 bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 16.1.2020. 

 

 

d) d o p o r u č i l o   

 

 

1) Zastupitelstvo města doporučilo radě města delegovat na všechna výběrová řízení, týkající 

se zakázek města, člena finančního výboru. 

 

 

e) o d l o ž i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města odložilo bod prodeje části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 6 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         František Jelínek 

starosta města                                             místostarosta 


