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Z á p i s  
 

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Sušice konaného dne 19. února 2020 v 16.00 hodin 

v budově kina v Sušici 

  

 

Přítomni:  starosta města: Bc. Petr Mottl 

místostarosta města: František Jelínek 

               členové zastupitelstva města v počtu 20, později 21 

             tajemník: Mgr. Petr Novák 

             ostatní přítomní v počtu 35 

Omluveni:  

 

 

Program:  

 

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Majetková agenda 

6. Projekt SCORE 

7. Zpráva finančního výboru 

8. Rozpočtová opatření 

9. Žádost o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb v roce 2020 – Oblastní 

charita Sušice 

10. Ostatní 

11. Diskuse 

12. Závěr  

  

 

J e d n á n í: 

 

1. Zahájení  

 
Desáté 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 27. 12. 2019 a nebyly 

k němu vzneseny námitky.  

Návrh programu byl schválen: 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Jelínek F., Kroupová J., Kříž 

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

Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  
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NEHLASOVALO: 0  

NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.) 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována: Marie Valdmanová 

 

 

2. Volba návrhové komise  

 
Pro zpracování návrhu usnesení byla zvolena komise ve složení: Mgr. Jitka Kroupová, 

Petr Nikodem a Mgr. Jonáš Bartoš. 

Návrh schválen. 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Jelínek F., Kroupová J., Kříž 

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

Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.) 

 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Milena Naglmüllerová a Věra Fornousová. 

Návrh schválen. 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Jelínek F., Kroupová J., Kříž 

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

Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.) 

 

 

4. Kontrola usnesení 
 

Ke kontrole usnesení nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

 

5. Majetková agenda 

 
 

1 -  Prodej pozemku – Velhartice       

 
O bezúplatný převod pozemku p.č. 154/1 k.ú. Velhartice o výměře 922 m2 si podala žádost 

Obec Velhartice. Jde o pozemek, které město nabylo od státu bezúplatně v r. 2014, a to jako 
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právní nástupce již neexistující organizace Nemocnice s poliklinikou Sušice, které zřejmě 

omylem zůstal ve vlastnictví i po privatizaci zdravotnického majetku. Okolní pozemky 

získala do vlastnictví Obec Velhartice. Pozemek se nachází v I. ochranném pásmu vodního 

zdroje a jeho využití je velmi omezené. Městu nepřináší žádné výhody, naopak z něj hradíme 

daň z nemovitosti. Proto jsme doporučili jeho převod Obci Velhartice, a to formou prodeje 

za celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 

V prvním kroku bylo třeba schválit záměr prodeje a zveřejnit jej na úřední desce města, 

v souladu se zákonem o obcích.  

 

Rada města usnesením č. 714 ze dne 4.11.2019 schválila záměr prodeje pozemku p.č. 154/1 

k.ú. Velhartice (ost. plocha – jiná plocha) a jeho zveřejnění na úřední desce města. Záměr byl 

zveřejněn od 12.11.2019 do 28.11.2019, nikdo neměl připomínky. Město je podle zákona 

o obcích povinno sjednávat kupní cenu ve výši ceny obvyklé, nižší cenu je nutno řádně 

odůvodnit. Pokud je sjednána cena nižší bez řádného odůvodnění, je právní jednání neplatné. 

Vzhledem k charakteru pozemku doporučujeme prodej za 1,- Kč s tím, že náklady spojené 

s převodem (vklad do KN, sepsání smlouvy) uhradí nabyvatel. V účetnictví je pozemek veden 

v ceně 27 660,- Kč.  

 

Rada města usnesením ze dne 10.2.2020 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 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 doporučila pověřit 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.    

 

Návrh na usnesení : 

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.    

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Jelínek F., Kroupová J., Kříž 

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

Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.) 

 

 

V průběhu jednání se dostavil pan Pavel Javorský. Od této doby přítomno 21 členů 

zastupitelstva. 
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2 -  Prodej části pozemku – Volšovská ul.       
 

O odprodej části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 5,4 m2 (případně 

směnu za svůj pozemek p.č. 2556 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 7 m2) si podali 

Důvodem je chybné umístění jejich garáže cca o 45 cm. Na pozemku p.č. 200/1 

se nachází parkoviště a komunikace, která se loni  opravila, prodejem této malé části nebude 

dotčená, proto jsme doporučili záměr prodeje schválit. Pozemky se podle územního plánu 

nachází v ploše SM (smíšené obytné - městské).   

 

Rada města usnesením č. 670 ze dne 7.10.2019 schválila záměr prodeje části pozemku 

p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 6 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města. 

Záměr byl zveřejněn od 17.10.2019 do 29.10.2019, nikdo neměl připomínky. Znalecký 

posudek stanovil cenu obvyklou ve výši 650,- Kč za m2. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o pozemek určený k zástavbě, je nutné připočíst k ceně i DPH v zákonné výši. Náklady 

na vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do KN 

hradí kupující. Kupující s cenou souhlasí.  

 

Rada města usnesením č. 63 ze dne 27.1.2020 doporučila zastupitelstvu města prodej části 

pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 6 m2 do vlastnictví (SJM) 

za kupní cenu ve výši 650,- Kč za m2 

+ DPH a náklady s prodejem spojené, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

 
Ing. Marešová – na katastrální mapě žádná garáž neexistuje, tudíž není zapsaná na katastru 

nemovitostí a neví, zda je garáž povolená a jestli by se neměl podmínit prodej pozemku 

nejdříve povolením té garáže. 

 

Ing. Arch. Janda – v tomto území vše souvisí se vším, jsou tam majitelé domů, potřebují 

někde parkovat, nemůže tam vzniknout černá stavba, tím jak se vytvořilo parkoviště 

pro ubytování Na Roušarce, vznikl prostor, který není dořešený, tohle území by stálo za to, 

aby bylo zpracováno architektem, bohužel nemáme architekta města, který by s tím dokázal 

pomoci, doporučuje zpracovat náhled, jak toto území využít a nabídnout lidem, jakým 

způsobem by mohli tyto doplňkové stavby vytvořit a mohli garážovat. Z jeho pohledu jsou 

plechové garáže nepřípustné. S prodejem pozemku nemůže souhlasit. 

 

 

Mgr. Naglmüllerová – tam žádná garáž v tuto chvilku nestojí? Bylo odpovězeno, že se jedná 

o černou stavbu. Odpověděl pan starosta s tím, že by se měl stav legislativně dořešit 

a souhlasí s návrhem Ing. Marešové. 

Ing. Stárková – proč takový důležitý podklad, že na pozemku, který máme prodávat, 

v podkladech není uvedeno, že tam stojí černá stavba a není to uvedeno ani v žádosti 

žadatelů. 

Ing. Staňková – navrhuje bod odložit do doby legalizace stavby. 

 

Ing. Janda – zvážit, zda je způsob stavby plechové garáže, který nějakým způsobem projde 

povolením a týká se oblasti městské památkové zóny, ten správný, doporučuje stavby ladit 

do hezčího prostředí. 

Ing. Stárková – k tomuto bodu zapsat dotazy a odpovědi a doporučuje, aby návrh, který 

je předložen zastupitelstvu a jedná se o prodej pozemku, kde stojí černá stavba, prošel 

zápisem rady. Vznesla dotaz, zda bylo projednáno v radě.  
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Mgr. Švelchová – rada o tom nevěděla, teď se dozvěděla od paní Marešové, navrhuje odložit 

do vyřešení majetkoprávních vztahů. V podkladech je vyznačena montovaná stavba, která je 

pevně zabudovaná, nejde o garáž, která jde přesunout, jedná se o soukromý pozemek. 

Pan starosta – stavba stojí na pozemcích města pouze částečně, jde jen o několik metrů. 

 

Návrh na usnesení : 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – manipulační plocha) o výměře cca 6 m2 do vlastnictví (SJM) 

bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 650,- Kč za m2 + DPH a náklady 

s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

Protinávrh Ing. Staňkové:  

Návrh na usnesení : 

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

o výměře cca 6 m2. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 

PRO: 20 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., 

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

Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 1 (Majer F.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

6. Projekt SCORE 

 
Společnost Porsenna o.p.s. nabídla městu Sušici možnost přistoupení do projektu konsorcia 

SCORE (financováno z programu HORIZON 2020). Řešitelské konsorcium se skládá 

ze zástupců univerzit, společností a měst z Německa, Polska, České republiky, Itálie 

a Bulharska. Tento projekt se zabývá možností realizace malých fotovoltaických elektráren 

na stávajících plochách budov s cílem zvýhodnění energetické bilance i doposud vyloučeným 

skupinám (3 pilotní projekty v ČR, Itálii a Polsku). Do tohoto programu se zapojilo v ČR 

město Litoměřice. S ohledem na dostatečnou kapacitu projektu je nabídnuta městu možnost 

zapojení se bez jakýchkoliv finančních požadavků. V první fázi se provede vytipování 

vhodných objektů a ekonomicky a právně se vyhodnotí možnosti řešení (provede Porsenna 

o.p.s.). Aby se toto mohlo uskutečnit, je potřeba k projektu přistoupit akceptováním 

Memoranda zastupitelstvem. 

 

Ing. Arch. Janda – součástí pracovního týmu projektu by měl být architekt, doporučuje 

oslovit architekta z města Litoměřice. 

Mgr. Kříž – souhlasí s projektem. 

Ing. Arch. Janda – má se dotýkat panelové výstavby, proto doporučuje oslovit architekta. 

Jedná se o tzv. humanizaci panelových domů, zamyslet se nad tím, co do budoucna 

s panelovými domy. 

Ing. Marešová – zda fotovoltaickým systémem bude zajištěn ohřev vody nebo dodávka 

do sítě či baterie. Odpověděl Ing. Marek – spotřeba el. energie a ohřev vody. 
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Návrh na usnesení: 

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

financovaného z prostředků programu HORIZON 2020 a pověřuje starostu města podpisem 

Memoranda.  

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

7. Zpráva finančního výboru 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2020. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

Zastupitelstvo města doporučilo radě města delegovat na všechna výběrová řízení, týkající se 

zakázek města, člena finančního výboru. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

8. Rozpočtová opatření 

 
1 -  Rozpočtové opatření č. 1 – Ing. Šlajsová 

 
V rozpočtu pro rok 2020 je org. 88 - Dotace na výkon st. správy rozpočtována ve výši 

22.000.000,- Kč. Skutečná potvrzená výše dotace činí 23.961.000,- Kč. Tato částka musí být 

v rozpočtu uvedena přesně, a proto je nutné org. 88 - Dotace pro výkon státní správy 

v příjmové části navýšit o částku 1.961.000 Kč a zároveň snížit org. 98 konečný zůstatek 

o částku 1.961.000 Kč. 
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Návrh usnesení: 

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. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 

2 -  Rozpočtové opatření č. 2 – Ing. Šlajsová 

 

Jedná se o vratku dotace na výdaje spojené s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 

15.813,- Kč. Dotace nebyla plně vyčerpána, protože nebylo možné do vyúčtování zahrnout 

odměny za prosinec 2019. O tuto částku se povýší výdajová část org. 60 – Vratka finančního 

vypořádání minulého roku a zároveň se zvýší org. 98 konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

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. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 

3 -  Rozpočtové opatření č. 3 – Ing. Šlajsová 

 

Jedná se o vratku dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši 

17.458,15 Kč. Dotace nebyla plně vyčerpána. O tuto částku se povýší výdajová část org. 60 – 

Vratka finančního vypořádání minulého roku a zároveň se zvýší org. 98 konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

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. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

4 -  Rozpočtové opatření č. 4 – Ing. Vošalík 

 

Org. č. 1803 – „Chemická úpravna TUV-kotelny“, pořízení jednotek na hygienizaci TUV 

do plynových kotelen 

 

V podkladech pro jednání rady města byla dne 11.2.2020 předložena cenová nabídka 

na dovybavení blokových plynových kotelen a kotelny v č.p. 155 (domov pro seniory) 

zařízením na hygienizaci TUV. Jedná se o jednotky na odstraňování legionelly (celkem 3 ks) 

a o jednotku na zbavení vody rzi, hnědého zákalu (1 ks – kotelna v ul. Pravdova). 

Oba typy zařízení jsou již používány, ale nejsou jimi vybaveny všechny kotelny – zařízení se 

přemisťují a ošetření TUV na výstupu se tak provádí střídavě, nikoli kontinuálně na každé 

kotelně. I v tomto režimu jsou však patrné výrazné posuny v kvalitě dodávané TUV, tedy bude 

vhodné velké kotelny tímto zařízením vybavit trvale a úpravné chemikálie dávkovat 

kontinuálně, tj. podle aktuálního množství protékající vody, bez střídání kotelen (přesouvání 

jednotek). 

Přesouvání jednotek je problematické i z důvodů bezpečnostních, kdy manipulace 

s chemikáliemi a jejich převoz mezi kotelnami ohrožuje poleptáním obsluhu kotelen. 

Chemikálie je ve stopových koncentracích dodávaných do systému sice neškodná, což 

dokládají atesty, nicméně koncentrovaná je velmi reaktivní a tudíž nebezpečná. 

Rozpočtové opatření ve výši 250 tis. Kč, které povýší/ - naplní existující, ale v letošním 

rozpočtu neobsazenou organizaci č. 1803 – „Chemická úpravna TUV-kotelny“, by mělo být 

čerpáno na pořízení a montáž jednotek, které by byly doplněny do dosud jimi nevybavených 

blokových kotelen – u těch díky přípravě velkého množství TUV zaznamenáváme největší 

výkyvy v kvalitě TUV, zejména v případě zákalu. Skončila by tak potřeba přesunů/ - střídání 

zařízení na kotelnách. 

 

Na kotelnách se zařízení používá od roku 2018, a i při střídavém provozu (viz výše), je vidět 

posun kvality vody. 

 

Potřebné finance na realizaci výše popsaných opatření by byly čerpány z organizace č. 267 – 

„Bytservis - tepelné hospodářství – kotelny“ (položka 5171), kde je v rozpočtu alokováno 

1,5 mil. Kč. 

 

Ing. Stárková – často teče špinavá teplá voda, zda se úpravou kotelny vyřeší a o jaké ulice se 

jedná. Odpověděl Ing. Vošalík a pan starosta. 

Ing. Staňková – na Vojtěšce byl výrazný problém kvality vody. Na ostatních kotelnách je již 

vybavení instalované. 

 

Návrh na usnesení: 

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

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

organizace č. 267 – „Bytservis - tepelné hospodářství – kotelny“ (položka 5171). 
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Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

5 -  Rozpočtové opatření č. 5 – Ing. Šlajsová 

 

Příjem dotace od Úřadu práce ČR z Operačního programu Zaměstnanost na pracovní místo 

asistenta prevence kriminality za měsíc prosinec 2019 ve výši 16.242,00 Kč, kdy se povýší 

příjmy u org. 264 – Městská policie a zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek. 

 

Návrh na usnesení: 

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. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

6 -  Rozpočtové opatření č. 6 – Ing. Potužník 

 

Org. 264 Městská policie – navýšení mezd 

 

Vláda na svém zasedání 16.12.2019 neočekávaně v katalogu prací zařadila strážníky 

do 8. platové  třídy. Tato změna se ve Sbírce zákonů projevila 20.12.2019 a z tohoto důvodu 

se tato změna neprojevila ve schváleném rozpočtu 2020. Navýšení, které vzniklo posunem 

ve třídách strážníků činí celkem 869.979,- Kč vč. zákonných odvodů / z toho pol. 5011 mzdy 

+649.208-, Kč pol. 5031 sociální pojištění +162.302,- Kč pol. 5032 zdravotní pojištění 

+58.469,- Kč /. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., 



 

 

 

10 

Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

7 -  Rozpočtové opatření č. 7 – Ing. Marek 

 

V závěru roku byla poskytnuta dotace Plzeňským krajem ke krytí nákladů pohotovostní 

služby ve výši 1,8 mil Kč. V již schváleném rozpočtu není tato dotace zapracována. Žádám 

zastupitelstvo města o schválení připraveného rozpočtového opatření, abychom mohli přijaté 

prostředky proúčtovat. 

Návrh na usnesení: 

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. 
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

9. Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace na financování 

sociálních služeb v roce 2020 
 

Dne 07.02.2020 jsme obdrželi od Oblastní charity Sušice žádost o poskytnutí dotace 

na poskytování sociálních služeb na rok 2020. 

 

Finanční příspěvek chce Oblastní charita Sušice využít na podporu poskytování sociálních 

služeb: Pečovatelskou službu (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč, Odlehčovací službu 

(identifikátor 5068876) 20.000,- Kč a Sociální poradnu Racek (identifikátor: 5968813) 

40.000,- Kč. 

Ve schváleném rozpočtu města Sušice na rok 2020 je v org.192, kap. 61 – Příspěvek 

na činnost Charity vyčleněna částka ve výši 200.000,- Kč. 

Rada na svém jednání 11.2.2020 schválila znění smlouvy a doporučila zastupitelstvu města 

schválit přidělení příspěvků dle požadavků Oblastní charity Sušice. 

Návrh smlouvy na poskytnutí dotace je součástí přílohy. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb Oblastní 

charitou Sušice. 
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Návrh na usnesení: 

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: 5968813) 

40.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Částka bude hrazena 

z org. 192, kap. 61. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 

PRO: 20 (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, Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 1 (Nikodem P.) 

NEHLASOVALO: 0  

 

 

 

10.  Ostatní 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 16.1.2020. 

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. 

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

PRO: 21 (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., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich 

R.) 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0  

NEHLASOVALO: 0  

 

 
Pan starosta informoval, že dne 18. 3. 2020 proběhne mimořádné zastupitelstvo k územnímu 

plánu od 16:00 hodin v kině. 

 
 

Pan Hais podal informaci o nemocnici, došlo k otevření chirurgického a interního oddělení. 

Interna je využívána ze 100%. Chirurgie vytížena ze 3/4. Od 1. 2. máme nasmlouvané 

výkony se zdravotními pojišťovnami. LDN na plném stavu 58, je možno otevřít ještě 20 

lůžek. Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku CT a rentgenu. Jednáme se 3 lékaři. 

Ing. Staňková – na minulém jednání vznesl dotaz s tím, jaké aktivity vyvíjí o.p.s. 

a jaké jsou náklady. Tuto záležitost převzal určený likvidátor a ředitel nedostává žádnou 

odměnu. 

Pan Javorský – správní rada nemocnice není placena, nemáme návrh na vybavení interiéru IC 

- doporučuje otevřít do června tohoto roku. 

Ing. Stárková – klatovská nemocnice vítá otevření naší nemocnice, v nejbližších měsících 

předloží klatovská nemocnice studii na přístavbu bloku. 
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Ing. Janda – co udělala rada města v usnesení o záměru zřízení funkce městského architekta, 

které bylo přijato na jednání zastupitelstva dne 21.11.2018?  Odpověděl pan starosta s tím, že 

v rámci ÚP se pracuje s arch. Komrskou. Ing. Janda - záměr o zřízení této funkce byl popsán 

v zastupitelstvu města dne 21.11.2018 a bylo přijato usnesení, bylo v podkladech. Dále uvedl, 

že otázka architekta města nesouvisí s arch. Komrskou. 

Mgr. Bartoš – jak vypadá vybavení IC tak, aby mohlo být včas otevřeno. Odpověděl pan 

starosta, že bude projednáno v radě města dne 24. února 2020. Ing. Janda uvedl, že je 

uzavřena smlouva s ním a městem, docházelo ke změnám a čeká se na kalkulace. 

Ing. Janda – projekt a realizace objektu Klíček. Seznámil jsem se s projektem, záměr města 

a Sociálních služeb se mi nelíbí. 27.8.2019 jsem zaslal e-mail, kde projekt připomínkuji, 

v bodě 1, 2 a 3 mi nebylo vůbec odpovězeno ze strany města a ředitelky Sociálních služeb. 

Zda tento stacionář je dobře umístěn, stavba je v areálu nemocnice, není koncepční uvažování 

usazení stavby. Chybí stavební program a zadání stavby. Dále zpochybnil existenci Klíčku 

z důvodu, že v Sušici již podobná služba existuje. 

Pan starosta navrhuje, aby do bodu ostatní byly předkládány písemné materiály. Co se týče 

Klíčku, je dlouhodobě připravovaný, patří do sociálního spektra. Pan starosta navrhuje řešit 

v diskusi, vzhledem k tomu že nebyly předložené písemné materiály.  

Ing. Janda – Klíček se začíná stavět, sdělil jsem pochybnosti, rada neodpověděla. 

Mgr. Naglmüllerová - není zde žádné jiné zařízení, bojovali jsme, aby Klíček přešel 

pod Sociální služby, není zde žádná jiná organizace, která by se starala o handicapované 

osoby. 

Pan Černý – proběhne seminář na neveřejném zastupitelstvu, bod ve věci architekta předloží 

na radě. Ing. Janda bude pověřen zajištěním seminářem. 

 

 

 

11. Diskuse 

 
Ing. Janda – rád se ujmu semináře, prosím zastupitele, zaměstnance úřadu o účast 

na semináři. 

Ing. Janda – vyzval paní Fišerovou, aby se vyjádřila ke stavbě Klíčku. Odpověděla s tím, 

že Klíček zajišťuje terapii pro dospělé a speciální škola je pro děti. Není zde žádná jiná 

organizace. Obě jsou zde oprávněně. 

Ing. Janda – rekonstrukce TGM. Obrací se mnoho lidí, jak bude probíhat, chybí informace. 

K projektu jsem měl výhrady z důvodu, že nebyl přítomen urbanista, architekt. Prosí 

o koordinované vysvětlení občanům, dopravní zátěž bude obrovská, bojím se o bezpečnost 

dětí. Zátěž na historické jádro – není dobrá. Žádá vedení města o informace. 

Odpověděl starosta a Ing. Vošalík – proběhla 2 stavební a územní řízení.  

Ing. Janda – projekt běží, důležitá je informovanost lidí, každá ulice si architekta zaslouží, 

jedná se o veřejné prostranství. 

Ing. Janda – v SN 22/2019 bylo publikováno, že proběhla pracovní schůzka s firmou Czech 

Invest – jednání proběhlo 9.12.2019, žádá informaci od starosty, který odpověděl, že se byl 

představit nový ředitel. 

Mgr. Švelchová – doporučuje schůzku s podnikateli, poděkovala společnosti Sules za úklid 

nebezpečných stromů u cyklostezky. 

Ing. Janda – doporučuje vypustit z jednacího řádu omezení – 3 výstupy. Nemělo by docházet 

k omezení projevu zastupitele. Doporučuje projednat s právníkem města, vznesl dotaz 

na ministerstvo vnitra. Odpověděl pan starosta, 3 vstupy jsou dostačující, nikoho 

neomezujeme. 
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Ing. Stárková – zda budou pozváni na jednání zastupitelstva města dne 18.3.2020 majitelé 

bývalého podniku Sola, zda bude představena studie. Odpověděl pan starosta s tím, 

že zástupci firmy se zúčastní. 

Mgr. Kroupová – žádá veřejnost o účast na mimořádném zasedání zastupitelstva. 

Na pracovním jednání zastupitelstva nebude shoda, tam by se měl vypustit regulativ velké 

obchodní plochy. 

Ing. Macháček vznesl dotaz na p. Haise ve věci uzavření smluv s pojišťovnami, jaké jsou 

finanční prostředky a jaká je návratnost. Pan Hais odpověděl, že bude požádáno o změnu 

záloh, limit je 1 mil. Kč od VZP, strop 10 mil. Kč. Je poskytováno více zdravotní péče, než je 

poskytována záloha. Dále jsme vycházeli z plánu, budeme žádat o změnu dotace. 

Ing. Macháček – vznesl dotaz na Ing. Jandu u stavby čp. 10, na rohu objektu tečou okapy. 

Začátkem března proběhne kolaudace, není zde žádný pohyb dělníků, provoz měl být zahájen 

už koncem listopadu. Odpověděla pí Jandová, kolaudace je plánována na 3.3.2020 

v 9.30 hod. Dále pan starosta uvedl, že se jedná o nejdelší rekonstrukci. Ing. Janda – projekt 

se 3x předělával, docházelo k prasklinám, doporučení statika, dochází k podmáčení stavby, 

doporučuje dešťové vody odvádět, jinak budou domy praskat. 

 

 

12. Závěr  
 

Desáté 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. Milena Naglmüllerová                                                                Věra Fornousová 

Ověřeno dne 25. 2. 2020                                                                     Ověřeno dne 25. 2. 2020 

 

 

 

 

Zapsala: Marie Valdmanová 

Dne: 19. 2. 2020 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                 František Jelínek 

starosta města                                              místostarosta 
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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 




