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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. února 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: Ing. Andrea Staňková, Ing. Věra Marešová a Petr 

Nikodem. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Ing. Jana Staňka. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Charitě Sušice na zajištění sociálních 

služeb v ORP Sušice ve výši 250.000,- Kč s rozdělením na soc. služby: Pečovatelská 

služba (identifikátor: 2850203) 110.000,- Kč, Odlehčovací služba (identifikátor: 

5068876) 30.000,- Kč, Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 110.000,- Kč, 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se navýší příspěvek 

pro organizaci 215-Základní umělecká škola o 200 tis. Kč (teplo) a o tutéž částku se sníží 

organizace 73-rezervy na investice a provoz.  

 

6) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 

2022, určené ke krytí nákladů na pronájem ledové plochy a letního povrchu na zimním 

stadionu v Sušici, ve výši 1.100.000,- Kč, s příjemcem TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 

34201, Sušice, IČ: 43313647, a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 

2022, určené ke krytí nákladů na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici, 

ve výši 77.000,- Kč, s příjemcem Gymnázium Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, 

Sušice, IČ: 61781444, a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 

2022, určené ke krytí nákladů na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici, 

ve výši 100.000,- Kč, s příjemcem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Sušice, U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo úpravu statutu sociálního fondu dle podkladů. 

 

 

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 zápis z 15. jednání kontrolního výboru. 
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3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci Bc. Vlčka o činnosti Nemocnice Sušice 

s.r.o. ke dni 9.2.2022. 

 

 

c) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1011/19 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 1011/3 (ostatní plocha 

– jiná plocha) o výměře 14 m2 (nově ozn. p.č. 1011/31 podle geometrického plánu č. 

3636-1121/2019), vše v katastrálním území Sušice nad Otavou, z majetku města Sušice 

do majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČ: 70890366 

(hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Sušice, U Kapličky 761/II, 342 01 Sušice, IČ: 00077615); a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.   

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1011/18 (ostatní 

plocha - jiná plocha) o výměře 2 m2 a 1011/20 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 41 

m2   z majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČ: 70890366 

(hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Sušice, U Kapličky 761/II, 342 01 Sušice, IČ: 00077615) do majetku města 

Sušice;  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu :  

-  pozemkové parcely č. 1474/1 o výměře 1192 m2 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 8.237,- Kč,  

-  pozemkové parcely č. 1474/26 o výměře 795 m2 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 5.494,- Kč , 

-  stavby komunikace s příslušenstvím za celkovou kupní cenu ve výši 277.301,- Kč, 

-  inženýrské sítě páteřního řadu splaškové kanalizace za celkovou kupní cenu ve výši 

52.000,- Kč, 

-  inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za celkovou kupní cenu ve výši 59.361,- 

Kč, 

-  inženýrské sítě kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 6ti ks sloupů VO se 

svítidly za celkovou kupní cenu ve výši 41.534,- Kč, 

to vše nacházející se na pozemkových parcelách č. 1474/1, 1422/1, 2688/33, 2261/1 a 

1474/26 v katastrálním území Sušice nad Otavou od 

 Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A-003707 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 mil Kč 

na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní 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-003708 na poskytnutí této dotace a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




