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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 1. listopadu 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. Věra Marešová, Věra Fornousová a Pavel Javorský. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Andreu Staňkovou a Ing. Jaroslava Macháčka. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58 – navýšení účelové dotace 

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

Sociální služby města Sušice o 968.576,- Kč.  

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 448.293,- Kč a zároveň se o tuto 

částku sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 27.563,00,- Kč. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 234.384,00,- Kč. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se zvýší org. 2122 

Kompenzace daní 2021 v příjmové části o 103.262,67,- Kč a zároveň se o stejnou částku 

sníží org. 98 Konečný zůstatek.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 121.758,- Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, kterým se zvýší org. 264 

Městská policie v příjmové i výdajové části o částku 70.000,- Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 65, kterým se org. 183 Příspěvky 

na sportovní činnost dětí (příjmy) zvýší o 232.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66, kterým se org. 184 Příspěvek 

zájmovým org. – granty (příjmy) zvýší o 58.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 67, kterým se org. 190 Příspěvek 

děti – kulturní, zájmová činnost (příjmy) zvýší o 86.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 

98 Konečný zůstatek. 
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14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se org. 194 Příspěvky – 

reprezentace města – dospělí (příjmy) zvýší o 115.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., na novou výši 2.345.150,-Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

 stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.180.000,- 

Kč a 

 přistupující noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim 

a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce 

násobeného 30,- Kč; konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny 

v návrhu společenské smlouvy. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2022 dle předloženého návrhu.  

 

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

zóně Sušice pro rok 2021 ve výši 1. 600.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 

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

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

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 

památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.  

 

 

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 Sušice vzalo na vědomí výsledek místního referenda, který je platný 

a závazný pro všechny orgány města Sušice. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení rady Plzeňského kraje ze dne 28. 6. 2021, 

č. 824/21 o schválení dvou variant možné spolupráce Plzeňského kraje a městem Sušice. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 30. 8. 2021 č. 554, 

kterým se schvaluje způsob provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím obchodní 

společnosti Plzeňského kraje.  

 

5)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci jednatele Sušické nemocnice s.r.o. ke dni 

25.10.2021. 

 

6) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

 



 

 

 

3 

c)  r o z h o d l o 

 

1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji  pozemku p. č. 201/19 (trvalý travní porost) v k.ú. 

Červené Dvorce o výměře 138 m2 

za kupní cenu 7.038,- Kč a náklady spojené s prodejem; a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

2)  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) 

a 2254/65 (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.  

 

3) 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), 2347/18 (31 m2) a 2359/44 (2 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.   

 

 

d)  n e s ch v á l i l o  

 

1) Zastupitelstvo ukládá starostovi města neprodleně informovat o výsledku REFERENDA 

hejtmanku Plzeňského kraje. 

 

2) Zastupitelstvo města doporučuje radě města revokovat (zrušit) své usnesení č. 554 

ze dne 30. 8. 2021. 

 

3) Zastupitelstvo města souhlasí s odložením zahájení výstavby nové sportovní haly. 

 

 

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

 

1)  Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. c) 5) ze dne 15.9.2021: 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.  
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2) Zastupitelstvo  revokovalo usnesení č. c) 6) ze dne 15.9.2021: 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.   

 

 

f)  u l o ž i l o 

 

1) Zastupitelstvo města uložilo starostovi města hlasovat na valné hromadě společnosti 

Pošumavská odpadová, s.r.o. ve smyslu schválených usnesení týkajících se změny 

společenské smlouvy společnosti vyvolané z důvodu přistoupení nových společníků.  

 

 

g)  k o n s t a t o v a l o  

 
1) Zastupitelstvo města konstatovalo, že provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím 

právnické osoby za tímto účelem založené Plzeňským krajem je postupem směřujícím 

k zajištění odpovídající zdravotní péče v regionu a v souladu se závěry místního referenda 

a doporučuje vést další jednání s Plzeňským krajem ve smyslu této vybrané varianty. 

 
  

h)  z v o l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Václava Švehlu členem finančního výboru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




