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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. června 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. Jonáš Bartoš a Ing. Věra 

Marešová. 

 

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

 

4) Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice dle přílohy. 

 

5) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo aktualizaci Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 s tempem růstu nájemného dle přílohy. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021, za rok 2021.  

 

8) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

 

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

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 316.635,47 Kč.  

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se zřizuje nová 

org. 2220 Kompenzace daní 2022 a zvýší se v příjmové části o 688.672,36 Kč a zároveň 

se o stejnou částku sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15 – přijetí 2. splátky účelové 

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

org. 250 Sociální služby města Sušice o 2.850.625 Kč.  

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se sníží org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 16.100 Kč a zároveň se o tuto částku 

zvýší org. 98 Konečný zůstatek. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se sníží org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 546 Kč a zároveň se o tuto částku 

zvýší org. 98 Konečný zůstatek. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové i výdajové části o 60.000 Kč. 
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15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se příspěvkové 

organizaci Sušické kulturní centrum (org. 252) sníží příspěvek na provoz o 700.000 Kč, 

zároveň se sníží org. 98 - Konečný zůstatek o tutéž částku. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se příspěvkové 

organizaci Sportoviště města Sušice (org. 283) sníží příspěvek na provoz o 351.528,52 

Kč, zároveň se sníží org. 98 - Konečný zůstatek o tutéž částku. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 21 – přijetí 3. splátky účelové 

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

org. 250 Sociální služby města Sušice v celkové výši 22.654.407 Kč.  

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 22, kterým se navýší organizace 

283 – Sportoviště města Sušice na úhradu tepla o 2.900.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 23, kterým se navýší organizace 

216 – ZŠ Lerchova na úhradu tepla o 1.500.000,- Kč a zároveň se povýší organizace 98 - 

konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 24, kterým se navýší organizace 

213 – ZŠ TGM, Komenského na úhradu tepla o 550.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 25, kterým se navýší organizace 

215 – Základní umělecká škola Františka Stupky na úhradu tepla o 200.000,- Kč 

a zároveň se povýší organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 26, kterým se navýší organizace 

208 – Mateřská škola Tylova na úhradu tepla o 400.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98- konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 27, kterým se navýší organizace 

209 – Mateřská škola Smetanova na úhradu tepla o 350.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 28, kterým se navýší organizace 

201 – Hospodářská správa města na úhradu tepla o 600.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98- konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 29, kterým se navýší organizace 

220 – Školní jídelna Nuželická na úhradu tepla o 130.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 30, kterým se navýší organizace 

250 – Sociální služby města Sušice na úhradu tepla o 2.600.000,- Kč a zároveň se povýší 

organizace 98 - konečný zůstatek minulých let o stejnou částku. 
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27)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší o 650 tis. Kč 

org. 2015 – objekt u č. p. 28 – udržovací práce a zároveň se o tutéž částku poníží 

organizace 73 – rezerva na investice a provoz. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ 

na dohrazení ztráty provozu autobusové linky 430911 – MHD Sušice v období 

od 13.12.2020 do 11.12.2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
 

b)  s  t  a  n  o  v i  l  o  

 

1) Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání stanovilo podle ust. §§ 67 a 68 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného 

zastupitelstva na 21. 

 

 

c)  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 informaci jednatele společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru. 

 

 

d) r o z h o d  l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 12 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-003782 na poskytnutí této dotace 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 2264/3 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) o výměře cca 16 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

za kupní cenu 250,- Kč za m2 a náklady spojené 

s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 297/9 (ostatní plocha 

- ostatní komunikace) o výměře 652 m2 a 297/10 (trvalý travní porost) o výměře 1072 m2 

v katastrálním území Dolní Staňkov z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 

1024/1a, Praha, IČ: 01312774, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2331/9 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 1304 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha, 

IČ: 01312774, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  
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5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/30 (zahrada) v k.ú. Velká 

Chmelná o výměře 321 m2 za kupní 

cenu 113.634,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.   

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/37 (zahrada) v k.ú. Velká 

Chmelná o výměře 353 m2

za kupní cenu 108.724,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy.   

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji prodeji pozemku p.č. 519/38 (zahrada) v k. ú. 

Velká Chmelná o výměře 328 m2  bytem Chmelná, 

za kupní cenu 101.024,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; k tomuto pozemku 

bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 20.000,- Kč, 

kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí  a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy.   

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/39 (zahrada) v k.ú. Velká 

Chmelná o výměře 200 m2 za kupní cenu 52.400,- Kč 

a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 519/65 (ostatní plocha-neplodná 

půda)  o výměře cca 152 m2 a st. 51 (zastavěná plocha a společný dvůr) o výměře 1117 

m2 vše v k.ú. Velká Chmelná do podílového vlastnictví 

 a , za kupní cenu 46.816,- Kč za p.p.č. 519/65 

a 344.036,- Kč za p.p.č. st. 51 a část nákladů spojených s prodejem;  k pozemku p.č. st. 

51 bude  zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 6.870,- 

Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí kupujícím; a pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy. 

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 519/63 (ostatní plocha-neplodná 

půda) o výměře 1160 m2  a st. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 200 m2  vše 

v k.ú. Velká Chmelná za  kupní  cenu 357.280,- 

Kč za p.p.č. 519/63 a 61.600,- Kč za p.p.č. st. 58 a náklady spojené s prodejem; 

k pozemku p.č. 519/63 bude  zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města 

za náhradu 6.460,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí 

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo  o prodeji pozemku p.č. 519/64 (ostatní plocha-ostatní 

komunikace) o výměře 239 m2 v k.ú. Velká Chmelná do společného vlastnictví 

za kupní cenu 73.612,- Kč a náklady spojené 

s prodejem; k p.p.č. 519/64 bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku 

města za náhradu 9.290,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí 

kupujícím; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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12) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

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

a zvláštních orgánů města, a to členům komisí a výborů dle přílohy. 

 

 

e) v y z v a l o 

 

1) Zastupitelstvo města vyzývá Správu NPŠ, aby nebouralo Roklanskou chatu bez náhrady 

a pověřuje starostu města i výbor Destinace Sušicko z. s., aby bylo prezentováno toto 

usnesení navenek. 

 

f)  n e s ch v á l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci jednatele společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o., a žádalo jednatele, aby při sjednávání smlouvy na poskytování právních služeb 

a právní pomoci postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




