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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. dubna 2021 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s c h v á l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města schválilo program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Petr Nikodem a Ing. Milena Stárková. 

 

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

 

4) 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 2021.  

Zastupitelstvo města schvaluje 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 jižní fasády a kamenických prvků 

v celkové sumě   612 353 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města  90 000 Kč 

podíl vlastníka  322 353 Kč 

 

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

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č. p. 

11/III, ul. Mariánská v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021. 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády 

v celkové sumě   563 083 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu města  70 000 Kč 

podíl vlastníka  293 083 Kč 

 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (70 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 
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6) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program města 

Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ 

pro rok 2021 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace 

z roku 2019.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program města 

Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ pro rok 2021 spočívající 

v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace z roku 2019.  

 

8) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program města 

Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ pro rok 

2021 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace z roku 

2019.  

 

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

kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2021 dle přílohy č. 1 a pověřuje 

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

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

 

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

sportovních organizací na rok 2021 dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu města podpisem 

smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou 

vyplaceny z org. 183. 

 

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

dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2021 dle přílohy č. 5 a pověřuje starostu města 

podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých 

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

 

12) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb Oblastní 

charitou Sušice pro rok 2021 ve výši 250.000,- Kč s rozdělením na soc. služby: 

Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 160.000,- Kč, Odlehčovací služba 

(identifikátor: 5068876) 40.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 

50.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se org. 1713 – Lokalita 

Pod Kalichem – infrastruktura zvýší o částku 350 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 – 

Rezerva na investice a provoz. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se nová rozpočtová 

organizace č. 1804 – „Kotelna K2 teplovod PD“ zvýší o 300 tis. Kč a o tutéž částku 

se sníží rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva - investice a provoz“. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočtová organizace 

č. 1913 – „Kotelna Vodní - demolice“ zvýší o 1,400 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší 

rozpočtová organizace č. 98 – „Konečný zůstatek minulých let“. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se org. 2034 – Vodovod 

pro HZS Nádražní zvýší o částku 500 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 - konečný zůstatek 
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minulých let o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 41 - Fond voda 

na výdajový účet města.  

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se org. 2108 – DPS čp. 56 

kuchyně – podlaha, elektroinstalace zvýší o částku 350 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 

1923 – Daliborka – stavební úpravy. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se zřizuje org. 2121 – 

Dotace COVID SMS a zároveň se org. 2121 – Dotace COVID SMS povýší v příjmové 

i výdajové části o částku 93.736,50 Kč. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se org. 2039 – MK 

Na Valše, povrchy povýší o 600 tis. Kč a org. 73 – rezerva na investice a provoz se sníží 

o tutéž částku. 

 

20) 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 29.605.980 Kč.  

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města o 1.797,40 Kč v příjmové části a o tutéž částku se sníží  org. 98 

Konečný zůstatek z minulých let. 

 

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

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 311.827,83 Kč. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 347.963,62 Kč. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové části o 414.013 Kč a sníží org. 98 – Konečný zůstatek 

z minulých let o tutéž částku. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se zvýší organizace 89 – 

Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové i výdajové části  

ve výši 15.700.080 Kč.  

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se org. 2121 – Dotace 

COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části o částku 64.352,62 Kč. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se org. 192 povýší o 50 

tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice a provoz. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu letní a ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 750.000,- 

Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647, dle přílohy. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 80.000,- Kč 
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organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444 

dle přílohy. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 80.000,- Kč 

organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o., 

U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, dle přílohy. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo  Plán rozvoje sportu města Sušice, vypracovaný kolektivem 

organizace Sportoviště města Sušice, p.o. v únoru 2021, dle přílohy.  

 

32) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s 

 na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace, páteřního 

řadu dešťové kanalizace, páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení 

a komunikací na pozemcích p.č. 1422/1, 1474/1, 1474/26, 2261/1, 2688/33 v k.ú. Sušice 

nad Otavou s předpokládanou kupní cenou ve výši 10% z maximální výše investice 

4.439.257,- Kč včetně DPH 21%. 

 

33) Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s 

 na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace na 

pozemcích p.č. 1340/3, 1340/2, 1342/2, 2320/1, 1362 v k.ú. Sušice nad Otavou s kupní 

cenou odpovídající realizační hodnotě díla ponížené o 650.000,- Kč s tím, že se stanovuje 

limit realizační hodnoty ve výši 1.758.053,- Kč bez DPH. 

 

 

 

b) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o přejmenování bodu č. 21 a to Sušická nemocnice s.r.o.  

 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění bodu 13 – zápis z jednání finančního výboru 

ze dne 3. 2. 2021. 

 
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 3363 o výměře 53 m2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 1926/12 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha - jiná 

plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, 

krajské ředitelství, Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň, za kupní cenu 650,- Kč za m2 

a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí  pozemků p.č.   2261/11 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 826 m2, 2261/12  (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) 69 m2, 2261/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 339 m2, 2261/14 

(ostatní plocha - jiná plocha) 67 m2, 2261/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 16 m2 , 

2261/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 52 m2, 2261/17 (ostatní plocha - jiná plocha)  

46 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1716/18, 

Plzeň, do majetku města Sušice;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu : pozemkové parcely č. 699/13 o výměře 938 m2, 

v k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 18.760,- Kč bez DPH (22.699,- 
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Kč včetně DPH 21%), stavby komunikace s příslušenstvím za celkovou kupní cenu ve výši 

373.368,42 Kč bez DPH (451.775,70 Kč včetně DPH 21%), inženýrské sítě páteřního řadu 

jednotné kanalizace za celkovou kupní cenu ve výši 72.706,- Kč bez DPH (87.974,26 Kč 

včetně DPH 21%), inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za celkovou kupní cenu 

ve výši 167.624,- Kč bez DPH (202.825,04 Kč včetně DPH 21%), inženýrské sítě 

kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 9 ks sloupů VO se svítidly za celkovou 

kupní cenu ve výši 32.425,67 Kč bez DPH (39.235,-  Kč včetně DPH 21%), to vše 

nacházející se na pozemkových parcelách č. 699/13, 700/1, 700/2, 2285/4, 2285/1, 571/1, 

572/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou od 

 Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A- 003542 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení realizační hodnoty díla na cenu 722.778,- Kč 

bez DPH v plánovací smlouvě s  uzavřené za účelem realizace 

inženýrské sítě páteřního řadu jednotné kanalizace v ulici Na Valše a zároveň rozhodlo 

o odkupu této vybudované sítě za celkovou kupní cenu ve výši 578.222,40,- Kč. 

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2021 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. června 2021. 

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu. 

 

 

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 11. jednání  kontrolního výboru 

ze dne 8.4.2021. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis  z jednání  finančního výboru ze dne 3.2.2021. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti nemocnice. 

 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti MP Sušice za rok 2020 

 

6) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti Krizového štábu města a ORP 

za období březen 2020 – březen 2021 
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d) z v o l i l o 

 

 
1)  Zastupitelstvo města zvolilo pana Bc. Vratislava Němce novým členem finančního výboru 

zastupitelstva jako kandidáta navrženého za hnutí ANO 2011. 

 

 

e) n e n a v r h l o 

 

 

 

1) Zastupitelstvo města nenavrhlo do funkce přísedícího Okresního soudu v Klatovech 

žádného kandidáta. 

 

 

f) n e s ch v á l i l o 

 

1)   Zastupitelstvo města uložilo jednateli Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o., neprodleně konat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. 

 

 

2)  Zastupitelstvo města uložilo starostovi města, aby při výkonu své povinnosti svolávat 

a zpravidla řídit radu města postupoval v souladu se zákonem, zejména tedy, aby 

při jednání rady města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., postupoval 

dle procedurálních pravidel určených zákonem o obcích a Jednacím řádem rady města. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106



