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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. září 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, Pavel Javorský, Ing. František 

Majer  

 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Milena Naglmüllerová a Mgr. Čestmír Kříž 

 

4) Zastupitelstvo města Sušice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, za 

použití § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 12 a 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, souhlasilo 

s vydáním Změny č. 1 územního plánu města Sušice dle předloženého návrhu. 

 

5) Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

do rozpočtu města Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 

24.660,-Kč pro každou jednotku a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského 

kraje, které schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 743/22, 

poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu "2022 Příspěvek na vybavení a 

opravy neinvestiční povahy". Zastupitelstvo města Sušice pověřuje starostu města 

podpisem smluv o poskytnutí dotace. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33, kterým se zvýší org. 903 – 

úroky bazén - výdaje a org. 92 – úroky z účtů – příjmy o 1 mil. Kč. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se zvýší org. 904 – 

úroky 96 b.j. - výdaje a org. 92 – úroky z účtů – příjmy o 300 tis. Kč. 

 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, org. 2220 Kompenzace daní 

2022 se zvýší v příjmové části o 25.887,79 Kč a zároveň se o stejnou částku sníží org. 98 

Konečný zůstatek  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se zvýší org. 252 – 

Sušické kulturní centrum v příjmové i výdajové části o 42.000 Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 653.859,66 Kč a zároveň se o tuto 

částku sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 372.000 Kč. 
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12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města, položka 5499 o částku 439 tisíc Kč a zároveň se o stejnou 

částku zvýší org.98 Konečný zůstatek. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města, položka 5011 mzdy o 1.500.000 Kč, položka 5031 sociální 

pojištění o 372.000 Kč a položka 5032 zdravotní pojištění o 135.000 Kč. O celkovou 

částku 2.007.000 Kč se zvýší org.98 Konečný zůstatek. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se zvýší org. 264 

Městská policie položka 5011 mzdy o 250.000 Kč, položka 5031 sociální pojištění o 

62.000 Kč a položka 5032 zdravotní pojištění o 22.000 Kč. O celkovou částku 334.000 

Kč se zvýší org. 98 Konečný zůstatek. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se zvýší příspěvek na 

provoz org. 283 Sportoviště města Sušice (mzdy vč. ZP, SP) o 516 tis. Kč a o tutéž 

částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se zvýší příspěvek na 

provoz org. 252 Sušické kulturní centrum (mzdy vč. ZP, SP) o 204 tis. Kč a o tutéž 

částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek. 

 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 279.715,62 Kč. 

 

18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 154 povýší o 

40.000Kč a o tutéž částku se sníží org. 73- rezerva na investice a provoz 

 

19) Zastupitelstvo města souhlasilo s přípravou obnovy rozhledny Svatobor a ukládá 

starostovi města neprodleně přenést úkol na příslušný odbor úřadu města. 

 

 

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 3. jednání finančního výboru. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 17. jednání kontrolního výboru. 

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti nemocnice ke dni 31. 8. 2022. 

 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kompletní informaci k jednání města Sušice s 

Plzeňským krajem ve věci nemocnice v Sušici. 

 

 

 

c) r o z h o d l o 
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1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.  2254/60 (ostatní plocha -   

ostatní komunikace) o výměře 19 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

, za kupní cenu 6.650,- Kč a náklady 

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

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 14 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-003819 na poskytnutí této dotace a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu:  

 - pozemkové parcely č. 1640/33, o výměře 1.113 m2 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 38.146,- Kč,  

- pozemkové parcely č. 1640/44, o výměře 15 m2 v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 514,- Kč , 

- pozemkové parcely č. 1639/9, o výměře 24 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, 

za celkovou kupní cenu ve výši 823,- Kč , 

 

- stavby komunikace s příslušenstvím za celkovou kupní cenu ve výši 369.266,- Kč, 

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

80.948,- Kč, 

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

128.342,- Kč, 

- inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za celkovou kupní cenu ve výši 107.067,- 

Kč, 

- inženýrské sítě kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 7mi ks sloupů VO se 

svítidly za celkovou kupní cenu ve výši 27.637,- Kč, 

to vše nacházející se na pozemkových parcelách č. 1640/33, 1640/44 a 1639/9 

v katastrálním území Sušice nad Otavou od Mgr. Tomáše Nachtigalla, Na Štěbetce 503, 

34201 Sušice. Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A-003820 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

4) 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. 

 

 

d)  N e s ch v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města odložilo souhlas se Změnou č. 1 ÚP města Sušice do doby 

zapracování závěrečných připomínek do předloženého návrhu. 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




