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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27. května 2020 

 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková a Ing. Milena 

Stárková.  

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Ing. Věra Marešová. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2020 dle přílohy a pověřuje 

starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, 

zájmových a volnočasových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

sportovních organizací na rok 2020 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv 

o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou 

vyplaceny z org. 183. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2020 dle přílohy a pověřuje starostu města 

podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých 

v mistrovských soutěžích. Částky budou vyplaceny z org. 194. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice na rok 2020 dle přílohy. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky kostela sv. Václava 

v Sušici k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací  

a městských památkových zón na rok 2020. Zastupitelstvo města schválilo navržené 

finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR /podíl města/ 

příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně 

v Sušici, a to v následujícím členění: 

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků 

v celkové sumě    754 134 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR     360 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu Města        90 000 Kč 

podíl vlastníka                  304 134 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 
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9) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu  

č. p. 146/I, ul. Vodní v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. Zastupitelstvo města 

schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR 

/podíl města/ příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské 

památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Městský dům č. p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova fasády a výplní otvorů 

v celkové sumě               407 722 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR   200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu Města      44 000 Kč 

podíl vlastníka                163 722 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (44 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se povýší o 500 tis. Kč  

org. 2018 - Sušice č. p. 10 vybavení infocentra a zároveň se o tutéž částku poníží 

organizace 73 – Rezerva na investice a provoz. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové části o 440.678,- Kč a sníží org. 98 – Konečný 

zůstatek z minulých let o tutéž částku. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 10 – přijetí účelové dotace  

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

- Sociální služby města Sušice v celkové výši 27.168.738 Kč.  

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se  org. 1836 - Nákup 

kompostérů povýší v příjmové části rozpočtu o částku 15.970,65 Kč a zároveň se o stejnou 

částku sníží org. 98 - Konečný zůstatek. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 12, kterým se zvýší organizace 89 

– Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 16.174.130,- Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se org. 201- 

Hospodářská správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 50.358,- Kč a o tutéž částku 

se sníží org. 73 - Rezerva na investice a provoz. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se zvýší příjmy org. 

1739 -  Dynamické osvětlení a zároveň se sníží org. 98 - Konečný zůstatek o částku 

1.373.026,47 Kč. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se org. 239 - Civilní 

připravenost na krizové stavy zvýší o 626 tis. Kč, org. 2006 - Radnice oprava výtahu sníží  

o 400 tis. Kč a org. 73 - Rezerva na investice a provoz sníží o 226 tis. Kč. 

 

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

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 545.062,50 Kč. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 536.512,50 Kč. 
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20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se org. 1933 – Sušická 

nemocnice s. r. o. povýší o částku 20.000.000,- Kč a org. 98 – konečný zůstatek 

z minulých let se povýší o tutéž částku s tím, že převod finančních prostředků na účet 

Sušické nemocnice s. r. o. bude probíhat postupně, vždy na základě žádosti a měsíčního 

vyúčtování předloženého radě města vedením společnosti, a na základě rozhodnutí rady 

města, učiněného při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o. 

 

 

b) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemkové parcely p.č. 2322/21 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 306 m2  k.ú. Sušice nad Otavou z majetku 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice  

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o slevě z kupní ceny v celkové výši 95 tis Kč (78 512,- Kč + 

16 488,- Kč DPH) pro z důvodu vady věci - pozemku  

p.č. 941/143 k.ú. Sušice nad Otavou a pověřuje starostu města podpisem dohody.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 795/5 k.ú. Albrechtice u Sušice 

(ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 27 m2 

za kupní cenu 160,- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 564 k.ú. Dolní Staňkov  

o výměře cca 15 m2  (ost. plocha – ost. komunikace) ve vlastnictví města Sušice, v ceně 

obvyklé 160,- Kč za m2, za část pozemku p.č. 433/4 k.ú. Dolní Staňkov o výměře cca  

10 m2 (trvalý travní porost) ve vlastnictví v ceně obvyklé 

160,- Kč za m2, s tím, že obě smluvní strany si vzájemně uhradí kupní ceny ve výši 

obvyklé ceny a že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.  

 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 201/6  k.ú. Červené Dvorce  

o výměře cca 15 m2  (trvalý travní porost) ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé 

160,- Kč za m2 + DPH, za část pozemku p.č. 201/5 k.ú. Červené Dvorce o výměře cca  

70 m2 (zahrada) ve vlastnictví  v ceně obvyklé 

160,- Kč za m2, s tím, že obě smluvní strany si vzájemně uhradí kupní ceny ve výši 

obvyklé ceny + DPH v zákonné výši a že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní 

strany napůl, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemku p.č. 2316/1 o výměře 1462 m2 (ost. 

plocha – ost. komunikace) a části pozemku p.č. 2319/3 o výměře cca 551 m2 (ost. plocha – 

ost. komunikace), obě k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře cca 2012 m2,  

ve spoluvlastnictví 

 v ceně obvyklé 40,- Kč za m2, za pozemek p.č. 1372/3 o výměře 53 m2 (ost. 

plocha – neplodná půda), pozemek p.č. 1340/15 o výměře 55 m2 (ost. plocha – sport.  

a rekreační plocha), pozemek p.č. 2319/6 o výměře 347 m2 (ost. plocha – ost. 

komunikace), pozemek p.č. 1380/11 o výměře 410 m2 (ost. plocha – neplodná půda), část 
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pozemku p.č. 1372/5 o výměře cca 971 m2 (ost. plocha – neplodná půda), část pozemku 

p.č. 1373/3 o výměře cca 6 m2 (ost. plocha – jiná plocha), část pozemku p.č. 1379/7  

o výměře cca 102 m2 (ost. plocha – neplodná půda), část pozemku p.č. 1379/11 o výměře 

cca 817 m2 (ost. plocha – neplodná půda), vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 

cca 2306 m2, ve vlastnictví Města Sušice, v ceně obvyklé 130,- Kč za m2 + DPH, s tím, že 

obě smluvní strany si vzájemně uhradí kupní ceny ve výši obvyklé ceny + DPH v zákonné 

výši a že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl, a pověřuje starostu 

města podpisem směnné smlouvy.  

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemku  

p.č. 1255/1 o výměře  618 m2 (trvalý travní porost) k.ú. Sušice nad Otavou, od 

do majetku města Sušice, za celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady spojené 

s převodem uhradí nabyvatel, 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 2. zasedání finančního výboru konaného  

dne 12. března 2020. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o předpokládaném vývoji financí města. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o záměru zřízení dozorčí rady společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o. 

 

 

d) u l o ž i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města uložilo finančnímu a kontrolnímu výboru provádět kontroly  

nad prostředky mimořádně poskytovaných z rozpočtu města svým obchodním 

společnostem. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         František Jelínek 

starosta města                                             místostarosta 




