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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. listopadu 2020 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s c h v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání takto: bod č. 12 se stává bodem 5, bod č. 10 se stává bodem 6, 

bod 11 se stává bodem 7 a bod 9 se stává bodem 8. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Ing. Andrea Staňková a Ing. Věra 

Marešová. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a Mgr. Čestmíra Kříže. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se organizace Výdaje 279 

- Komunální odpady navýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 Konečný 

zůstatek minulých let. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 128.462,75 Kč.  

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 2.023.671,48 Kč. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se  org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 21.900,- Kč. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se  org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 21.900,- Kč. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části o částku 146.178,00 Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 

98 Konečný zůstatek. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 96.665,55 Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 137.834,90 Kč. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 1.513.852 Kč. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 9897 – Mobiliář 

města se povýší v příjmové i výdajové části o částku 80.000 Kč. 
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14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se org. 201 – 

Hospodářská správa povýší v příjmové i výdajové části o částku 25.000 Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se zřizuje org. 2046 

Sociální práce COVID, která se zvýší v příjmové i výdajové části o částku 59.112 Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města zvýší v příjmové části o částku 14.343 Kč a o tuto částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města zvýší v příjmové i výdajové části o částku 26.650 Kč. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se org. 179 Cestovní ruch 

(příjmy) sníží o 85.000 Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na investice a provoz. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 194 Příspěvky – 

reprezentace města – dospělí (výdaje) sníží o 92.833 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

20) Zastupitelstvo města Sušice schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se organizace 283 

Sportoviště města Sušice  - příspěvek na provoz - povýší o 4 mil. Kč, org. 73 rezerva na 

investice a provoz se sníží o 1 mil. Kč a org. 98 Konečný zůstatek se zvýší o 3 mil. Kč.  

 

21) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2021. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové 

zóně Sušice pro rok 2020 ve výši 1. 100.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 

(organizace 350 – Příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 

1) - 9) dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 

památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.  

 

 

 

b)  n e s ch v á l i l o 

 

 

1)  Zastupitelstvo města Sušice pověřilo kontrolní výbor ke kontrole plnění usnesení 

zastupitelstva města ze dne 18.12.2019, kdy „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.“ 

 

2) Zastupitelstvo města schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302,  

v článku IX. – Dozorčí rada: "Dozorčí rada má 9 členů". 
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3) Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemku p.č. 568/3 k.ú. Dolní Staňkov 

o celkové výměře 2491 m2 od ČR – Lesů České republiky, s.p. za navrženou cenu 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města k jednání o ceně. 

 

4) Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušici do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Pošumavská odpadová s.r.o. na další funkční období paní Mgr. Jitku Kroupovou, 

Na Vojtěšce 243, Sušice. 

 
 

c) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení  pozemku p.č. 969/8 v k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře cca 9 m2  (ostatní plocha – ostatní komunikace) a části pozemku p.č. 969/4 v k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 15 m2, od vlastníka za 

kupní cenu 390,- Kč za m2, s tím, že náklady spojené s odkupem uhradí strana kupující; a 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p. č. st. 3520 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 a p. č. st. 2986 

v katastrálním území Sušice nad Otavou (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2 firmě 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za kupní cenu 901,- Kč za m2 (tj. 

celkem 9.010,- Kč) a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy. 

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 158/6 k.ú. Červené Dvorce 

(ostatní plocha - neplodná půda) o výměře cca 620 m2 

 za kupní cenu 100,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
 

d) 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 přehled plnění příjmů za období 1-9/2020. 

 

 

 

e) n a v r h l o  

1) Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušici do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Pošumavská odpadová s.r.o. na další funkční období pana Bc. Petra Mottla,  

Na Fufernách 7, Sušice. 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




