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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. června 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: Věra Fornousová, Mgr. Jitka Kroupová a Petr Nikodem. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Ing. Jaroslav Macháček. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo darování dopravního vozidla VW Transportér ve vlastnictví 

města Sušice Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice podle ust. § 85 písm. b) zákona 

č. 128/2000 sb., o obcích, s tím, že na základě každoroční zdůvodněné žádosti sboru bude 

město Sušice přispívat na provoz uvedeného vozidla (zákonné pojištění, STK + emise, 

PHM, nutné opravy,…) v předem dohodnuté výši. V případě souhlasu zastupitelstvo města 

pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy, která bude konzultována 

s Mgr. Sojkou. Náklady spojené s převodem vozidla budou hrazeny z rozpočtu SDH 

Albrechtice.  

 

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

z rozpočtu města Sušice na rok 2021 dle přílohy. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se org. 405 povýší 

o 200 000,-Kč a o tutéž částku se povýší organizace 98, konečný zůstatek minulých let.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo „ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ 

na dohrazení ztráty provozu autobusové linky 430911 – MHD Sušice a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2020 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2020, za rok 2020.  

 

10) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se organizace 2033 

„St. úpravy č.p. 260 PD“ povýší o částku 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší organizace 

98 konečný zůstatek z minulých let. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se org. 283- Sportoviště 

města Sušice (příspěvek na provoz) povýší o částku 5 mil. Kč a o tutéž částku se povýší 

organice 98 – konečný zůstatek minulých let. 
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13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se zřizuje nová org. 2122 

Kompenzace daní 2021, která se zvýší v příjmové části o 485.431,82 Kč a zároveň 

se o stejnou částku sníží org. 98 konečný zůstatek minulých let. 

 

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

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 162.117,10 Kč.  

 

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

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 6.870.845,00 Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 692.143 Kč. Jedná 

se o příjem a použití dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 

pro rok 2021. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým se org. 2121 – Dotace 

COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části o částku 123.500 Kč. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26 – navýšení účelové dotace 

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

Sociální služby města Sušice o 71.824 Kč.  

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 60.210 Kč. Jedná 

se o příjem a použití dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádné finanční 

ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19.  

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, kterým se org. 2118 Dotace PK -

Sušická nemocnice v příjmové části sníží o 4,5 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se příspěvkové 

organizaci Sušické kulturní centrum (org. 252) sníží příspěvek na provoz o 410.000 Kč, 

zároveň se sníží  org. 98 - konečný zůstatek min. let o tutéž částku. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se příspěvkové 

organizaci Sportoviště města Sušice (org. 283) sníží příspěvek na provoz o 562.586,59 Kč, 

zároveň se sníží  org. 98 - konečný zůstatek min. let o tutéž částku. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, snížení org. 1933 Sušická 

nemocnice o částku 596.580 Kč a povýšení nové organizace 1937 Dotace chirurgická 

ambulance 1,8 mil. na rok 2019 o tutéž částku. Jedná se o přeúčtování vyrovnávací platby 

za VII-VIII/2019, která byla vyúčtována v lednu 2021. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým se organizace 1707 – 

Teplovod 5. května PD navýší o 700 000 Kč, o tutéž částku se povýší organizace č. 98 – 

konečný zůstatek minulých let.  
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25) Zastupitelstvo města schválilo záměr uspořádání úvodní akce na téma „Architekt města 

Sušice“ formou Pecha Kucha Night dle předložených parametrů a pověřilo zastupitele 

Karla Jandu dalším rozpracováním předmětného záměru. 

 

b) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10,5 mil. 

Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní péče na území města 

Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 

IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu číslo A-003543 na poskytnutí této dotace 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Finanční prostředky budou čerpány 

z organizace 1933-Sušická nemocnice. 

 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 290 000 Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče Římskokatolické farnosti Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice 

na obnovu kulturní památky kostela sv. Václav v Sušici, p.č.st. 37 v k.ú. Sušice 

nad Otavou na akci Kostel sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a kamenických 

prvků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 270 000 Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče 

na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici, p.č.st. 

405/1 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – 

obnova severní a východní fasády. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy. 

 
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 1554/2 v katastrálním území 

Sušice nad Otavou o výměře 52 m2  (ostatní plocha - ostatní komunikace), od vlastníků  

za kupní cenu 10.000,- Kč, s tím, 

že náklady spojené s odkupem uhradí strana kupující; a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemku p.č. 2322/21 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 306 m2 v katastrálním území  Sušice nad Otavou 

z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

 
6) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č 147/11 o výměře 2247 

m2  v k.ú. Divišov u Sušice, 436/2 o výměře 2569 m2 v k.ú. Humpolec u Sušice a 241/4 

o výměře 1153 m2 v k.ú. Rok vše ostatní plocha - ostatní komunikace,  z majetku ČR - 

Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, 

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

 
7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 147/4 o výměře 2570 m2  

v k.ú. Divišov u Sušice, 438/1 o výměře 6001 m2 v k.ú. Humpolec u Sušice, 241/2 

o výměře 3499 m2  a 241/3 o výměře 414 m2    v k.ú. Rok, 1098/1 o výměře 367 m2 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, z majetku ČR - Státního statku 

Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, do majetku města 
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Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 781 210,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  
 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad Otavou 

o výměře 4,0 m2  (ostatní plocha - manipulační plocha) ve vlastnictví města Sušice za část 

pozemku p.č. st. 181/2 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 3,0 m2 (zastavěná plocha 

a nádvoří) ve vlastnictví  a pověřuje starostu 

města podpisem směnné smlouvy. 

 
9) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice na pozemku p.č. 546/16 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, a rozhodlo o jejím názvu Rozacínova. 

 
10) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních 

orgánů města a to členům komisí a výborů dle přílohy. 
   

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 informaci jednatele Bc. Jiřího Vlčka o situaci 

v sušické nemocnici s.r.o. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 3.6.2021. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 12. jednání kontrolního výboru 

ze dne 3.6.2021. 

 

d) n e s ch v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města žádá jednatele sušické nemocnice s.r.o. Bc. Jiřího Vlčka, MBA, 

aby činil takové kroky, které zabrání zrušení registrace na akutní lůžkovou chirurgii. 

 

2) Zastupitelstvo města žádá radu města ve funkci valné hromady obchodní společnosti 

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

odvolat jednatele této společnosti Bc. Jiřího Vlčka MBA ke dni 30.06.2021. 

 

3) Zastupitelstvo města si vyhrazuje do své pravomoci rozhodování o uzavření smlouvy o dílo 

na zhotovení stavby nové Sportovní haly. 

 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




