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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. září 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: Ing. Milena Stárková, Mgr. Jonáš Bartoš, Petr Nikodem 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Jana Švelchová 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo 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“. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zvýší org. 2122 

Kompenzace daní 2021 v příjmové části o 1.897.275,09 Kč a zároveň se o stejnou částku 

sníží org. 98 Konečný zůstatek  

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 2.743.235,00 Kč. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 132.400 Kč. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se rozpočtová organizace 

č. 1906 – „Sportoviště města - opravy“ zvýší o 250 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší 

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

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se org. 216 ZŠ Lerchova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.294.632,00 Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se zvýší org. 350 

Příspěvky – památková péče v příjmové i výdajové části o částku 400.000 Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se zvýší org. 1826 

Klíček-nová budova v příjmové části o částku 26,95 Kč, o tutéž částku se sníží org. 98 KZ 

minulých let. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 213 ZŠ T. G. 

Masaryka povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 971.196 Kč. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se org. 184 Příspěvek 

zájmovým organizacím – granty sníží o 300.000 Kč a o tutéž částku se zvýší org. 191 

Příspěvky ostatním sdružením. 
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14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 201 Hospodářská 

správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,00 Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se org. 1933 Sušická 

nemocnice sníží o 4,5 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 2048 Dotace PK Sušická 

nemocnice – výdajová část. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se organizace 1933- 

Sušická nemocnice zvýší o 4,5 mil Kč a o tutéž částku se zvýší organizace 98 - konečný 

zůstatek minulých let. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se nová org. 2124 Pecha 

Kucha Night povýší o 80 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice a 

provoz. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 361.000 Kč. 

 

 

19) Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do 

rozpočtu města Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 

30.000,-Kč pro každou jednotku a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského 

kraje, které schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021, číslo usnesení 257/21, poskytnutí 

účelové finanční dotace z dotačního titulu "2021 Příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy". Zastupitelstvo města Sušice pověřuje starostu města podpisem smluv 

o poskytnutí dotace. 

 

20) Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – 

GŘ HZS ČR ve výši 19.600,-Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Sušice, 

zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro 

město Sušice – JSDHO Sušice.  

 

21) Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – 

GŘ HZS ČR ve výši 9.600,-Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO 

Volšovy, zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční 

povahy pro město Sušice – JSDHO Volšovy.  

 

22) Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace poskytované MV – 

GŘ HZS ČR ve výši 800,-Kč jako příspěvek za odbornou přípravu členů JSDHO Chmelná, 

na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro město Sušice – JSDHO Chmelná.  

 

23) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Spolku přátel Sušického dětského sboru, 

IČ: 62630555 na účast na World Choir Games Flanders ve výši 300.000 Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o založení spolku mezi Městem Písek, 

Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek, IČ: 00249998, Městem Strakonice, 

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810, Městem Horažďovice, Mírové náměstí 

1, 341 01 Horažďovice, IČ: 00255513, Městem Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 

Sušice, IČ: 00256129, Píseckem, s.r.o., Karlova 108/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek, IČ: 
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04816072 a Destinací Sušicko, z.s., Poštovní 10, 342 01 Sušice, IČ: 09776559 dle přílohy a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o založení spolku. 

 

25) Zastupitelstvo města souhlasilo se zněním stanov spolku Otava.Fun z.s. dle přílohy. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo změnu podkladů pro poskytování dotací v oblasti památkové 

péče z rozpočtu města Sušice na rok 2021 dle přílohy. 

 

 

 

b) 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 Sušické nemocnice s.r.o. 

     Bc. Jiřího Vlčka. 

 

3)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci a pozvánku Mgr. Ing. Arch. Karla Jandy 

k akci Pecha Kucha Night Sušice. 

  

 

 

 

c) r o z h o d l o 

 

1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 4,5 mil Kč 

na krytí provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství 

a následné lůžkové 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 č. A-

003543 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Uzavření 

smlouvy je podmíněno zneplatněním Dohody o příplatku ze dne 22. 2. 2021 a schválením 

rozpočtového opatření č. 52. 

 

2)  Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 6.207.606,79 

Kč na pořízení hmotného majetku pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 

117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu č. A- 003544 na 

poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Uzavření smlouvy je 

podmíněno zneplatněním Dohody o příplatku ze dne 22. 2. 2021. 

 

3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 7.195.813,-

Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní 

lékařství a následné lůžkové 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-003640 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

4)  Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4.490.310 Kč, 

skládající se z investiční části ve výši xxxxxx Kč na pořízení hmotného majetku a 

z neinvestiční části ve výši xxxxxx Kč na pořízení materiálového vybavení a provedení 

úprav příjmové místnosti pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 
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Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu č. A-003641 na poskytnutí této 

dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno 

schválením rozpočtového opatření č. 53. 

 

5)  Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemků p.č. 1911/50 (o výměře 2 m2),  

1911/61 (9 m2), 1911/63 (10 m2), 2254/84 (8 m2), 2254/86 (5 m2), 2254/71(1 m2),  2254/65 

(4 m2) a 2359/36 (4 m2) vše v katastrálním území Sušice nad Otavou a se způsobem využití  

ostatní plocha – silnice, z majetku Města Sušice do majetku Plzeňského kraje (ve správě 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162,  Plzeň, IČ:72053119); a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

6)  Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemků p.č. 2253/24 (o výměře 3 m2),  

2254/64 (36 m2),  2254/67 (131 m2),  2254/68 (1 m2), 2254/69 (47 m2), 2254/70 (1 m2),  

2254/72 (5 m2),  2254/73 (90 m2),   2254/75 (18 m2),  2254/76 (42 m2),  2254/77 (42 m2),  

2254/78 (58 m2),  2254/79 (39 m2),  2254/80 (34 m2), 2254/81(39 m2),   2254/82 (121 m2), 

2254/83 (8 m2),  2254/85 (4 m2),  2254/87 (1 m2),  2254/88 (32 m2),  2254/89 (18 m2),  

2254/94 (6 m2),  2254/95 (30 m2),  2254/96 (104 m2),  2254/97 (51 m2),   2254/98 (94 m2),  

2254/99 (20 m2),  2254/103 (115 m2) a 2347/18 (31 m2) vše v katastrálním území Sušice 

nad Otavou a se způsobem využití  ostatní plocha – ostatní komunikace, z majetku 

Plzeňského kraje (ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 

326 00 Plzeň, IČ: 72053119) do majetku Města Sušice;  a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

7)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 65/1(ostatní plocha - neplodná 

půda) v k.ú. Červené Dvorce o výměře cca 140 m2 

za kupní cenu 130,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy. 

 

8)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 1802/1(trvalý travní porost) o 

výměře 40 m2 a 1802/7 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 28 m2  v katastrálním 

území Sušice nad Otavou   za kupní 

cenu 13,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem;  a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

9)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 149/2 (ovocný sad) 

v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 350 m2  

 za kupní cenu 230,- Kč za m2 a náklady spojené 

s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

10)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 265/19 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře cca 28 m2   

za kupní cenu 160,- Kč za m2 a náklady 

spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

11)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 265/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) v katastrálním území Vrabcov o výměře cca 77 m2   

, za kupní cenu 160,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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12)  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 Sušice, za cenu 

obvyklou v celkové výši 792.860,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 
 

 

 
d) r e v o k o v a l o   

 

1)  Zastupitelstvo města revokovalo své usnesení ze dne 4. 8. 2021, v bodě c) 3), kterým 

neschválilo následující: „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“.  

 

2)  Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. b) 7) ze dne 16. 6. 2021: 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 Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 

781 210,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




