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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. prosince 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. Milena Naglmüllerová, Ing. Václav Švehla a Věra 

Fornousová. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Věru Marešovou a Mgr. Jonáše Bartoše. 

 

4) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2022 a 

schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2022 podle následující 

tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (voda z vlastní studny, odvod 

srážkových vod, přičemž platba za srážkové vody se netýká nemovitostí určených 

k trvalému bydlení): 1,47 Kč/m3 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo změnu procentuálních podílů v dodatku veřejnoprávní 

smlouvy 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 dodatku 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2023-2024 dle 

aktualizovaného návrhu. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2022 v součtu za organizace dle 

aktualizovaného návrhu. 

 

8)  Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města  

 Sušické kulturní centrum 

 Sportoviště města Sušice 

 Sociální služby města Sušice 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
     

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.)  Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5  527 334 861 

24,15 
 

36,28 
60,43 

6,0  1 960 1 012 2 972 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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 ZUŠ F. Stupky 

 MŠ Smetanova 

 MŠ Tylova 

 ŠJ Nuželická 

 ZŠ T. G. Masaryka 

 ZŠ Lerchova 
na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.  

 
9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací města  

 Sušické kulturní centrum 

 Sportoviště města Sušice 

 Sociální služby města Sušice 

 ZUŠ F. Stupky 

 MŠ Smetanova 

 MŠ Tylova 

 ŠJ Nuželická 

 ZŠ T. G. Masaryka 

 ZŠ Lerchova 

      na rok 2022 dle předloženého návrhu. 

 

10)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se  org. 232 Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 70, kterým se  org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se  org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč. 

 
13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 251.556,20 

Kč.  

 
14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73 – navýšení účelové dotace od 

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

Sociální služby města Sušice o 1.730.788 Kč.  

 
15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 274.510,29 Kč. 

 
16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se org. 9999 – Nákup, 

prodej majetku poníží v příjmové i výdajové části o 900 tis. Kč. 

 
17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 125 - Pronájem 

nebytových prostor v příjmové části poníží o 20 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej 

majetku se ve výdajové části poníží o 20 tis. Kč.   
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18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 77, kterým se org. 155 - Pronájem 

veřejného prostranství v příjmové části poníží o 92 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej 

majetku se ve výdajové části poníží o 92 tis. Kč.  

 
19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se rozpočtová 

organizace č. 1535 – „Sportovní hala“ sníží na příjmové i výdajové části o částku 16 mil. 

Kč. 

 
20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se rozpočtová 

organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“ sníží na příjmové i výdajové části o 

částku 628 tis. Kč. 

 
21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se povýší příjmy i 

výdaje  org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 419.624 Kč. 

 
22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 82, kterým se zvýší příjem org. 

273 Významný krajinný prvek Kalich o částku 50.000 Kč a zároveň se sníží org. 98 

Konečný zůstatek o tutéž částku. 
 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 284 Bytové 

hospodářství (příjmová část) sníží o 2. 000. 000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 

Konečný zůstatek minulých let.  
 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 86, kterým se org. 194 Příspěvky – 

reprezentace města – dospělí (výdaje) sníží o 96.163 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 
 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 209 – MŠ 

Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 45 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.    
 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 89, kterým se org. 213 – ZŠ TGM 

snižuje příspěvek na provoz o 280 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.   
 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 216 – ZŠ 

Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 879 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.    
 

28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 91, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice sníží příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč, o tutéž částku se sníží 

org. 98 KZ minulých let.  
 

29)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 92, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 19.600 Kč. 
 

30) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 12.000 Kč.  
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31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 800 Kč.  
 

32) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 95, kterým se org. 2024 Publikace 

židovské hřbitovy (výdaje) sníží o 55.000,- Kč a o tutéž části se zvýší org. 350 Příspěvky 

– památková péče (výdajová část). 
 

 

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 zápisy č. 13 a č. 14 z jednání kontrolního výboru. 

 

c) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města Sušice 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. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství, s účinností od 1. ledna 2022. 
 

2) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

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

které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí 

a zvláštních orgánů města, dle přílohy.  

 

 

d)  n e s ch v á l i l o  

 

1) Zastupitelstvo města žádá jednatele Sušické nemocnice s.r.o., aby požádal o prodloužení 

platnosti stávající registrace akutní lůžkové chirurgie. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




