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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. prosince 2022 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s c h v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města schválilo program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Bohumil Dach, MDDr. Lukáš Kohout, Mgr. Dagmar 

Karlíková 

 

3)  Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk, Miroslav Švarc 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2023 dle 

revidované kalkulace a výpočet pevné složky pro dvousložkovou sazbu vodného a 

stočného pro rok 2023 dle přílohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody 

– netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,49 Kč/m3 

      Uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2023 v součtu za organizace dle 

aktualizovaného návrhu schváleného radou města dne 12. 12. 2022. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2024-2025 dle 

aktualizovaného návrhu schváleného radou dne 12. 12. 2022. 

 

7) 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 

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 

29,15 44,04 73,19 
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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 ZŠ Lerchova 

      na rok 2023 dle předloženého návrhu. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy 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 roky 2024-2025 dle předloženého návrhu.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice v příjmové i výdajové části zvýší o 76.065 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 org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 174.504,36 Kč. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se povýší příjmy i 

výdaje org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 684.812,00 Kč. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové i výdajové části o 50.000 Kč. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se zvýší org. 179 – 

Cestovní ruch v příjmové i výdajové části o 50.000 Kč. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se zvýší org. 232 Hasiči 

Sušice povýší o 150 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na investice a 

provoz. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54 – přijetí 4. splátky účelové 

dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část 

org. 250 Sociální služby města Sušice ve výši 6.123.175 Kč.  

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 341.834,14 

Kč.  

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56, kterým se zvýší org. 263 

Městské informační centrum v příjmové i výdajové části o 40.000 Kč. 
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19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým se organizace 279 - 

Komunální odpady (výdajová část) navýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 

KZ minulých let. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 24. 660,- Kč. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 24. 660,- Kč. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 24. 660,- Kč. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se org. 1535 Sportovní 

hala sníží v příjmové části o 18 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 99 Daně města 

v příjmové části. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se, kterým se org. 252 

Sušické kulturní centrum sníží příspěvek na provoz o 600 tis. Kč a o tutéž částku se sníží 

org. 98 KZ minulých let.   

 

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

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o 118.400 Kč. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, kterým se org. 183 Příspěvky 

na sportovní činnost dětí (příjmy) zvýší o 224.355 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

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

na sportovní činnost dětí (výdaje) sníží o 24.430 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66, kterým se org. 190 Příspěvek 

děti – kulturní, zájmová činnost (příjmy) zvýší o 5.069 Kč a o tutéž částku se sníží org. 

98 Konečný zůstatek. 

 

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

děti – kulturní, zájmová činnost (výdaje) sníží o 121.216 Kč a o tutéž částku se sníží org. 

98 Konečný zůstatek. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se org. 194 Příspěvky – 

reprezentace města – dospělí (příjmy) zvýší o 76.302 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se org. 194 Příspěvky – 

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

Konečný zůstatek. 

 



 

 

 

4 

32) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 70, kterým se org. 184 Příspěvek 

zájmovým org. – granty (příjmy) zvýší o 23.915 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

33) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 184 Příspěvek 

zájmovým org.-granty (výdaje) sníží o 84.088 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 

Konečný zůstatek. 

 

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

služby města Sušice sníží příspěvek na provoz o 7. 599. 000 Kč, o tutéž částku se sníží 

org. 98 KZ minulých let.   

 

35) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým se zvýší příjem org. 

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

Konečný zůstatek o tuto částku. 

 

36) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se org. 208 – MŠ 

Tylova snižuje příspěvek na provoz o 120 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.   

 

37) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se org. 209 – MŠ 

Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.    

 

38) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 213 – ZŠ TGM 

snižuje příspěvek na provoz o 533 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.   

 

39) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 77, kterým se org. 215 – ZUŠ Fr. 

Stupky snižuje příspěvek na provoz o 230 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.   

 

40) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se org. 216 – ZŠ 

Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 645 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.    

 

41) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se org. 191 Příspěvky 

ostatním sdružením povýší o 50 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na 

investice a provoz.  

 

42) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se org. 400 navýší o 50 

tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na investice a provoz.  

 

43) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 81, kterým se org. 2216 navýší 

      o 600 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 Rezerva na investice a provoz. 

 

44) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 82, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 129.146 Kč. 
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45) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 138.981 Kč.  

 

46) Zastupitelstvo města schválilo změnu finančních podílů ve veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace ve výši 290 000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče 

Provincii kapucínů v ČR, Loretánské nám. 6/99, 118 00 Praha 1, na obnovu kulturní 

památky Kapucínský klášter č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe – areál – oprava krovu a 

výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků ve východní části s 

věžičkou. 

 

47) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2023. 

 

48) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské 

památkové zóně Sušice pro rok 2022 ve výši 1. 700. 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 

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

body 1) - 8) 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. 

 

49) Zastupitelstvo města schválilo poskytnout účelovou dotaci organizaci FOKUS Písek, 

z.ú. na zajištění sociální služby Sociální rehabilitace (ID 4804651) v ORP Sušice ve výši 

100. 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Částka bude hrazena z org. 191. 

 

50) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu letního povrchu a ledové plochy a případně na krytí části nákladů na provoz 

šaten na zimním stadionu v Sušici na rok 2023, ve výši 1. 100. 000,- Kč organizaci TJ 

Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647, dle přílohy. 

 

51) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na rok 2023 na zimním stadionu v Sušici ve výši 77. 000,- Kč 

organizaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444, 

dle přílohy. 

 

52) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na rok 2023 na zimním stadionu v Sušici ve výši 100. 000,- Kč 

organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 

p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, dle přílohy. 

 

53) Zastupitelstvo města schválilo Memorandum o podpoře nemocnice v Sušici na roky 

2022 a 2023 dle textu zaslaného panem náměstkem hejtmana pro zdravotnictví ze dne 

15. 3. 2022 a pověřuje starostu města podpisem. 

 

 

 

b)  v z a l o  n a  v ě d o m í  

 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 
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c)  r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města 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 města Sušice, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve 

znění obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 2/2022. 

 

 

d)  n e s c h v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města neschválilo změnu programu: 

bod 27 – Volba předsedů a členů výborů - přeřadit na bod 6, 

bod 25 -  Zpráva o činnosti rady města Sušice – zápisy z rady města - přeřadit na bod 7 

bod 8  - nově zařadit do programu - Informace o činnosti společnosti Sušická  nemocnice 

s. r. o.  Ostatní body zařadit dle stávajícího pořadí. 

 

2) Zastupitelstvo města neschválilo poskytnout účelovou dotaci organizaci FOKUS Písek, 

z.ú. na zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny (ID 2927758) v ORP 

Sušice. 

 

 

e) p r o j e d n a l o 

 

1) Zastupitelstvo města projednalo návrh revize ceny vodného a stočného podle bodu 

VI.7, písm. f) koncesní smlouvy se společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 

České Budějovice a schválilo revidovanou výchozí kalkulaci dle přílohy. 

 

f) p o v ě ř i l o 

 

1) Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství  

ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tyto členy 

zastupitelstva města: Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Jonáš Bartoš, Bohumil Dach. 

 

g)  s t a n o v i l o 

 

1) Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2023 výši měsíční odměny za výkon funkce 

členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, ve výši maximálních 

částek stanovených nařízením vlády, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé 

funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy 

nebo člena výboru či předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty 

vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 
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2) Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2023 výši měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněného místostarosty dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, ve výši maximální 

částky stanovené nařízením vlády. 

 

 

h)  o d l o ž i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města odložilo volbu předsedů finančního a kontrolního výboru 

    a volbu členů finančního a kontrolního výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 


