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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. dubna 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, Mgr. Ing. arch. Karel Janda a Věra 

Fornousová. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Milenu Naglmüllerovou a Ing. Jaroslava Macháčka. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo Koncepci poskytování zdravotní péče v provozu 

společnosti Sušická nemocnice s. r. o., předloženou jednatelem společnosti 20.04.2022. 

 

5) Zastupitelstvo města Sušice doporučilo radě města, aby další jednání vedená s Plzeňským 

krajem ohledně provozování sušické nemocnice, byla vedena podle schválené Koncepce 

poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy 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 k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2022. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

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 

v celkové sumě  878 790 Kč bez DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu Města  90 000 Kč 

podíl vlastníka                 588 790 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky Městský dům č.p. 

11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova jižní fasády ve všech svislých vrstvách a prvcích, 

obnova zdobných prvků jižní, severní a východní fasády k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2022. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu 

umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 
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Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova jižní fasády ve všech svislých 

vrstvách a prvcích, obnova zdobných prvků jižní, severní a východní fasády 

v celkové sumě                                                              1 527 191 Kč vč. DPH 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč 

příspěvek z rozpočtu Města  155 000 Kč 

podíl vlastníka           1 172 191 Kč 

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (155 000 Kč) bude 

hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 290 000 Kč (200 000 Kč - 

příspěvek z rozpočtu MK ČR; 90 000 Kč - příspěvek z rozpočtu Města, org. 350 

Příspěvky – památková péče) Provincii kapucínů v ČR, Loretánské nám. 6/99, 118 00 

Praha 1, na obnovu kulturní památky Kapucínský klášter čp. 1/III s kostelem sv. Felixe – 

areál – oprava krovu a výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků ve 

východní části s věžičkou. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 355 000 Kč (200 000 Kč - 

příspěvek z rozpočtu MK ČR; 155 000 Kč - příspěvek z rozpočtu Města, org. 350 

Příspěvky – památková péče) panu 342 01 Sušice, 

na obnovu kulturní památky Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova 

jižní fasády ve všech svislých vrstvách a prvcích, obnova zdobných prvků jižní, severní 

a východní fasády. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program 

Města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových 

organizací“ pro rok 2022 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše 

poskytnuté dotace z roku 2019. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program 

Města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ pro rok 2022 

spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace z roku 2019.  

 

14) Zastupitelstvo města schválilo mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program 

Města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ 

pro rok 2022 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace 

z roku 2019.  

 

15) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2022 dle přílohy č. 2 a 

pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti 

sportovních organizací na rok 2022 dle přílohy č. 4 a pověřuje starostu města podpisem 

smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou 

vyplaceny z org. 183. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné 
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reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2022 dle přílohy č. 6 a pověřuje 

starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci 

dospělých v mistrovských soutěžích. Částky budou vyplaceny z org. 194. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 259.123,75 Kč. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 4 – přijetí účelové dotace od 

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

Sociální služby města Sušice v celkové výši 5.701.253 Kč.  

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 286.985,84 Kč. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové části o 442.553 Kč a sníží org. 98 – Konečný 

zůstatek z minulých let o tutéž částku. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se zvýší organizace 89 – 

Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části  

o 15.870.890 Kč.  

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 35.583,65 Kč a o stejnou částku se 

sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se zvýší org. 88 - Dotace 

na výkon státní správy /příjmová část/ o 196.500,- Kč a o tutéž částku se sníží  org. 98 - 

Konečný zůstatek z minulých let. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10, kterým se organizace 2033 „St. 

úpravy č.p. 260 PD“ povýší o částku 250 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 2115 

Zateplení BD Zelené údolí. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se organizace 201 

Hospodářská správa města povýší o 165 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva 

na investice a provoz. 

 

27) Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí 

finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského 

kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 383 495,- Kč bude hrazena z Org. 

405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu 

města. 

 

28) 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. 
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2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 16. jednání kontrolního výboru. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. jednání finančního výboru. 

 

c) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1026/2 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 46 m
2 

 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

z  majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ: 70994234, do majetku Města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  pozemků p.č. 374/20 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 380 m
2
  a p.č. 2750 (ostatní plocha - jiná plocha) 

o výměře 207 m
2
 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 

IČ: 69797111, do majetku Města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

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

v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 370 m
2
  p.  a p. 

 oba bytem Sušice, za kupní cenu 230,- Kč za m
2
 a náklady spojené 

s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1941/123 (zahrada) o výměře 

cca 669 m
2 

v katastrálním území Sušice nad Otavou p. , bytem Sušice 

a p.  bytem Červené Dvorce, za kupní cenu 718,- Kč za m
2
 a náklady 

spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1941/123 (zahrada) o výměře 

cca 90 m
2  

v katastrálním území Sušice nad Otavou firmě Sušická lesní a obchodní s.r.o., 

Nádražní 69/II, 342 01 Sušice, IČ: 02825678, za kupní cenu 718,- Kč za m
2
 a náklady 

spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

6) 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 mění obecně závazná vyhláška č. 

3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

7) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) 

a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

 

 
 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




