
 

                                                                Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 4. srpna 2021 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s c h v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města schválilo program jednání dne 4. 8. 2021. 

 

2) Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. 

František Majer a Petr Nikodem. 

 

3) Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu: Ing. Andreu Staňkovou a Ing. Jaroslava 

Macháčka. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se org. 2113 Single trek –

rozšíření studie zvýší v příjmové i výdajové části o 300.000 Kč.  

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se nově vzniklá 

organizace 2123 MŠ Tylova herní prvky povýší o částku 800 tis. Kč a o tutéž částku se 

povýší organizace 98 konečný zůstatek  minulých let. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se org. 208 MŠ Tylova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.629 Kč.  

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 209 MŠ 

Smetanova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 6.968 Kč.  

 

 

 

   

b) v z a l o  n a  v ě d o m í  

 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 

 

 

c) n e s ch v á l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města souhlasí, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči 

v rozsahu: lůžková interna, lůžkové chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement 

(RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici. Zastupitelstvo 

města Sušice souhlasí, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které 

slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu 

minimálně 2 let. 

 

2) Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 22/2004Sb., o místním referendu a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  



 

a) vyhlašuje místní referendum na území města Sušice dne 8. a 9. 10. 2021, společně 

s volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o otázkách: 

 

 Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková 

interna, lůžkové chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, 

laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici? 

 Souhlasíte, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží 

Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu 

minimálně 2 let? 

 Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické situaci odložila výstavba 

sportovní haly minimálně o dva roky? 

 

b) schvaluje: 

 

 členovi místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 1 800,- Kč, 

 místopředsedovi a zapisovateli místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 100,- 

Kč  

 předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 200,- Kč. 

 

 

3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34, kterým se rozpočtová 

organizace č. 1706 – Kotelny K1, K2, Vojtěška výměna kotlů PD zvýší o 5,4 mil. Kč a o 

tutéž částku se zvýší rozpočtová organizace č. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Bc. Petr Mottl František Jelínek 

 starosta města místostarosta 

 


