
U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 19. ledna 2000 

  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání 
2) Návrhovou komisi ve složení: Antonín Končal, MVDr. Alois Herza a Vladimír  Beneš 

a) Ověřovatele zápisu MUDr. Jaroslavu Prajerovou a Jana Květoně 
b) Městské zastupitelstvo schvaluje předložený návrh dodatku  ke smlouvě o nájmu 

ze dne 12.8.1996 mezi pronajímatelem Městem Sušice a nájemcem Sušické 
vodovody a kanalizace, s.r.o., na pronájem nebytových prostor v areálu U kapličky 
386/II v Sušici o celkové výměře 398 m2, tvořených kancelářemi, sociálními 
zařízeními, sklady, garážemi, dílnou a svařovnou a na  pronájem pozemku o 
výměře 295 m2, měnícího ustanovení uvedené smlouvy o nájmu takto:  

c) Pronájem na dobu určitou se s účinností od 1.1.2000 mění na pronájem na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem provozu společnosti v rozsahu 
zahrnujícím obchodní činnost, zemní práce, zámečnické práce, poradenství a 
konzultační činnost. 

d) Nájemné se sjednává dohodou ve výši  125 300,- Kč za rok s každoročním 
navýšením o míru inflace předcházejícího roku a je tvořeno: 
  - nájemným za nebytové prostory ve výši  119 400,- Kč za rok  
  - nájemným za pozemek ve výši  5 900,- Kč za rok 

  Nájemci se povoluje předmět nájmu dále pronajímat za stejných smluvních 
podmínek. 

3) Městské zastupitelstvo schvaluje převod nemovitostí  ZŠ Komenského ul. v Sušici, tj. 
objektu čp. 59 se stpč. 38, objektu  čp. 60 se stpč. 40, zastavěné plochy stpč. 2771 a 
zahrady ppč. 178/1, vše k.ú. Sušice,    z vlastnictví ČR - Gymnázia Sušice na Město 
Sušice, a to formou darovací smlouvy.  

4) Městské zastupitelstvo schvaluje novou adresu sídla Sušických městských lesů, spol. 
s r.o. takto: Volšovská 1214, Sušice II, PSČ 342 01. 

5) Městské zastupitelstvo schvaluje do doby schválení rozpočtu pro rok 2000 toto 
rozpočtové provizorium : Město Sušice bude hradit pouze platby základních 
provozních výdajů nutných k zajištění činnosti a výdajů, které jsou k dnešnímu dni 
smluvně podloženy a smlouvy byly projednány v městské radě nebo městském 
zastupitelstvu. 

6) Městské zastupitelstvo schvaluje cenu za separovaný odpad, která činí 21,- Kč včetně 
DPH na jednu popelovou nádobu 110 litrů a 168,- Kč včetně DPH na jeden kontejner 
1 100 litrů. 

7) Městské zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na  3 000 000,- Kč mezi Městem 
Sušice a Nemocnicí Sušice o. p. s.  

  
8)  Městské zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000, o stanovení 

spádových obvodů základních škol. 
  

b) doporučuje 
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1) Městské zastupitelstvo doporučuje podat žádost k dodatečnému projednání 
privatizačního projektu PBHS o převod chaty Rokyta č. 33 se stavební parcelou č. 150 
o výměře 241 m2 a pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 4207 m2 v k.ú. Vchynice-
Tetov z majetku státu, zastoupeného OkÚ Klatovy  do majetku Města Sušice. 

  
c) rozhodlo 

1) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji domu čp. 25/III, Nuželická ulice, se 
stavební parcelou č. 411/1, vše  v k.ú. Sušice nad Otavou, formou výběrového řízení 
podle předloženého návrhu, s minimální nabídkovou cenou 1 640 000,- Kč a ukládá 
záměr odprodeje vyvěsit na úřední desku. 

2) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 832 v k.ú. Albrechtice u 
Sušice manželům ,  za cenu 
110,- Kč za l m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené (zpracování 
znaleckého posudku,  pořízení výpisu z KN, poplatek za sepsání kupní smlouvy a vklad 
do KN). 

3) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v I. patře objektu 
kina čp. 89/I v Sušici, o celkové výměře 29,35 m2, sestávajících z l místnosti a 
poloviny předsíně, , za 
účelem provozování poradenství v oboru zdravého životního stylu, a to na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.2.2000, za roční nájemné 14 
675,- Kč. 

4) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu  nebytového prostoru v přízemí domu 
čp. 1161/II (bývalé prádelny) v Sušici o výměře 20,18 m2 a části střechy domu firmě 
RadioMobil a.s., Londýnská 59, Praha 2, za účelem instalace a provozu zařízení pro 
bezdrátovou telekomunikační službu Paegas a to na dobu určitou 20 let, s účinností 
od 1.2.2000, za nájemné 35 000,- Kč za rok, s každoročním navýšením o míru inflace 
za předcházející kalendářní rok. 

5) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu  části střechy domu čp. 712/II a 713/II, 
Villaniho ul. v Sušici, firmě Siemens s.r.o., Na Strži 40, Praha 4, za účelem instalace a 
provozu zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů dle normy GSM a 
to na dobu určitou 10 let, s účinností od 1.2.2000, za nájemné 30 000,- Kč za rok, 
s každoročním navýšením o míru inflace za předcházející kalendářní rok. 

  
c) ukládá 

1) Městské zastupitelstvo požaduje do 24.1.2000 předložit od firmy Šumavaplán s.r.o. 
doklad o  předání projektové dokumentace zhotoviteli (Jihospolu) a potvrzení 
zhotovitele, že s projektovou dokumentací souhlasí. 

  
d) revokuje 

1) Městské zastupitelstvo revokuje své usnesení ze dne 10.11.1999, bod b), odst. 5) o 
odprodeji domu čp. 294/II, Gabrielova ulice, se stpč. 215/4 v k.ú. Sušice formou 
výběrového řízení a rozhodlo o jeho zařazení do seznamu domů určených k prodeji 
po schválení zásad odprodeje bytů a bytových domů v majetku města Sušice. 
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 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 23. února 2000 

  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání 
2) Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Jiří Zelený, Jana Půroková a Antonín Končal 
3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Janu Bartošovou a Františka Kůse 
4) Návrh rozpočtu Města Sušice pro rok 2000 dle předložených dokladů 
5) Čerpání investičního úvěru na výstavbu monobloku u IPB ve výši 25 mil. Kč a u KB ve 

výši 25 mil. Kč. 
6) Městské zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. N/02/98 

mezi Městem Sušice a firmou Jihospol a.s. Strakonice v ceně díla 112 686 283,- Kč bez 
DPH a době provádění díla do 31.3.2002 s těmito změnami: 

7) v bodě  I.1. doplnit zastoupení Města Sušice ve věcech technických pro ing. Petra      
Kocmana 

8) v bodě  II.8. odst. 7 dojde ke změně textu „Krytina RHEINZINK a všechny klempířské 
prvky z tohoto materiálu budou nahrazeny Al plechem.“ 

9) V bodě V.16. bude doplněn text „Tento objem se může pohybovat v rozpětí   25% 
od částky stanovené v harmonogramu postupu prací pro rok 2001. Toto rozpětí 
nemá vliv na celkovou cenu díla a termín plnění.“ 

10) Městské zastupitelstvo pověřuje zástupce starostky k podpisu výše uvedeného 
dodatku. 

  
b) ukládá 

Zástupci starostky  projednat změnu jízdního řádu s ČSAD 
Zástupci starostky najít vhodné nebytové prostory pro kapelu Rytmus 

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 

ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 15. března 2000 
  

Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: ing. arch. Karel Janda, Jan Květoň, František Kůs. 
3) Ověřovatele zápisu: Josef Baierl a ing. Markéta Prosserová. 
4) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji domu čp.25/III v Nuželické ulici v Sušici 

se st.p.č. 411/1 v k.ú. Sušice nad Otavou panu bytem Sušice, ul. 
Kaštanová 1158, za cenu 1 910 000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené, 
t.j. pořízení znaleckého posudku, výpisu z KN, sepsání smlouvy a vklad do KN. 

5) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  části pozemku parc.č. 201/7 v k.ú. 
Červené Dvorce, označené v geometrickém plánu č. 71-326/1999 jako díl „b“ o 
výměře 35 m2, manželům   za cenu 
110,- Kč za l m2. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené, t.j. pořízení g.p., 
znaleckého posudku, výpisu z KN, sepsání smlouvy a vklad do KN. 

6) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  8 ks jednonápravových návěsů za 
traktor z majetku města  na základě provedeného vyhodnocení nabídek zájemců za 
celkovou kupní cenu 307 000,- Kč. 

7) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v  přízemí objektu 
čp. 89/II na st.p.č. 141/2 v Sušici, umístěných vlevo od postranního vchodu do 
objektu, o celkové výměře 27,5 m2, sestávajících z 1  kanceláře, soc. zařízení a 
poloviny vstupní předsíně,  p

za účelem zřízení vzorkové kanceláře pro sortiment stavební chemie, a to na 
dobu   neurčitou,  s účinností   od   1.4.2000,  s výpovědní  lhůtou  3  měsíce, za roční 
nájemné 13 750,- Kč. 

8) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v levé části přízemí  
objektu čp. 255/II na st.p.č. 594 v Sušici, o celkové výměře 148 m2, tvořených 5 
místnostmi, chodbou a soc. zařízením,  

 za účelem zřízení vzorkové kanceláře a to na dobu   neurčitou,   
s účinností   od   1.4.2000,  s výpovědní  lhůtou  3  měsíce, za roční nájemné 46 300,- 
Kč, s každoročním navýšením o míru inflace za předchozí kalendářní rok. 

9) Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření smlouvy o nájmu ze dne 11.12.1999 
na nebytové prostory v čp. 4/I v Sušici s nájemcem  a 
vyslovilo s ní souhlas. 

10) Městské zastupitelstvo schválilo předložené  Zásady postupu při prodeji bytů, 
nebytových prostor a bytových domů v majetku Města Sušice ve znění:  Městské 
zastupitelstvo schválilo prodej v případě, že bytový dům bude prodán celý ze 100% 
bez další majetkové spoluúčasti města v tomto domě; cena bude určena znaleckým 
posudkem; v případě, že se objekt bude prodávat jako celek, sleva činí 30% z ceny 
znaleckého posudku v případě stávajících nájemníků; totéž platí i pro koupi, kterou 
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uskuteční jeden z nájemníků. Městské zastupitelstvo si vyhrazuje právo změnit  
přijaté zásady v závislosti na změnách cenové vyhlášky a ostatních právních norem.  

11) Městské zastupitelstvo souhlasí se  zapojením Města Sušice do „Programu 
poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro 
rok 2000“ a  s podáním žádosti o půjčku u OkÚ Klatovy ve výši 4 400 000,- Kč a  
ukládá městské radě v případě získání půjčky vypracovat návrh vyhlášky. 

12) Městské zastupitelstvo schvaluje  úhradu ztrátovosti autobusové dopravy 
provozované o sobotách a nedělích, zajišťované firmou ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
divize JIH, a to ve výši 273 976,- Kč, týkajících se linek č. 433541, 433550, 433570, 
433571, 433580 a 433690, v uvedeném rozsahu dle přílohy, a to pro rok 2000. 
Uvedená částka bude čerpána z položky č. 5901 – rezerva na provozní výdaje. 
Městské zastupitelstvo ukládá fin. odboru zapracování částky 273 976,- Kč do 
rozpočtu města pro rok 2000, jako rozpočtovou změnu. 

  
b) ukládá 

1) Městské zastupitelstvo ukládá tajemníkovi, aby informoval zastupitele s výsledkem  
jednání ve věci stížnosti , které se koná ve čtvrtek v 16.00 hodin 
v nemocnici. 

  
c) bere na vědomí 

1) Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci technika města o stavu plynofikace 
III.čtvrti města a plynofikace Štěbetka. 

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 24. května 2000 

  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Vladimír Beneš a ing. Markéta 

Prosserová. 
3) Ověřovatele zápisu: Janu Půrokovou a Josefa Polaufa. 
4) Městské zastupitelstvo schvaluje navržené změny projektové dokumentace týkající 

se úseku rehabilitace Nemocnice Sušice o.p.s. a schvaluje navržené finanční řešení, 
včetně spoluúčasti města a nemocnice, tj. 50% fin. prostředků by bylo použito 
z nájemného získaného od nemocnice a 50% fin. prostředků (do 100 tis. Kč) by bylo 
použito z městského rozpočtu pro rok 2000 , a to z položky č. 5901-rezerva investice. 

5) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji vyznačené části pozemku parc.č. 655 
v k.ú. Albrechtice u  Sušice , za cenu 110,- Kč za 1 
m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené, tj. zpracování g.p. na 
oddělení části pozemku, zpracování znaleckého posudku, pořízení výpisu z KN, 
sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. 

6) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji zahrady parc.č. 235/4 v k.ú. Milčice o 
výměře 242 m2, za cenu 110,- Kč za 1 m2, p. 

s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, tj. 
zpracování znaleckého posudku, výpis z KN, sepsání kupní smlouvy a vklad do KN. 

7) Městské zastupitelstvo rozhodlo o  revokaci rozhodnutí předchozího městského 
zastupitelstva ze dne  19.8.1998, týkající se odprodeje podílu 1/6 domu čp. 4/I se 
st.p.č. 103 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

8) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  podílu 1/6 domu čp. 4/I se st.p.č. 103 
v k.ú. Sušice nad Otavou za cenu ve 
výši znaleckého posudku 423 998,- Kč s tím, že kupující uhradí o ostatní náklady 
s prodejem spojené, tj. zpracování znaleckého posudku, pořízení výpisu z KN, sepsání 
kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. 

9) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  podílu 1/27 domu čp. 75 se st.p.č. 78/1 
v k.ú. Sušice nad Otavou panu  za 
cenu ve výši znaleckého posudku 82 006,- Kč a odprodeji  podílu 1/27 domu čp. 75 se 
st.p.č. 78/1 v k.ú. Sušice nad Otavou 

 za cenu ve výši znaleckého posudku 82 006,- Kč, tj. za 
celkovou kupní cenu 164 012,- Kč s tím, že kupující uhradí i ostatní náklady 
s prodejem spojené, tj. zpracování znaleckého posudku, pořízení výpisu z KN, sepsání 
kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. 

10) Městské zastupitelstvo schvaluje záměr odprodeje domu čp. 862 a st.p.č. 1886 v k.ú. 
Sušice nad Otavou formou výběrového řízení a pověřuje městskou radu jeho 
vyhlášením. 



11) Městské zastupitelstvo  vzalo na vědomí zrušení výběrového řízení a rozhodlo o 
odprodeji pozemkových parcel v lokalitě Sadová pro budoucí výstavbu rodinných 
domů v souladu s územním rozhodnutím těmto žadatelům: 

-  bytem Nezdice na Šumavě čp. 38, pozemky  parc. č.  777/3 
a 774/1 o celkové výměře  352 m2,      

- manželům  Sušice,  
pozemek parc.č. 775/1 o výměře 327 m2, 

- manželům , 
pozemek parc.č. 775/2  o výměře 423 m2,  

vše v k.ú. Sušice nad Otavou, za cenu 550,- Kč za l m2 s tím, že kupní cena bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a do kupní smlouvy bude zakotveno pro 
prodávajícího právo zpětného odprodeje za pořizovací cenu v případě, že kupující 
nezahájí stavbu do 1 roku ode dne podpisu kupní smlouvy.                    

12) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. st. 125 
v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 100 m2 firmě Český Telecom, a.s., MPO Klatovy, 
Domažlická 800, za účelem zřízení 8 parkovacích míst pro osobní automobily, za roční 
nájemné 20 000,- Kč, s účinností od l.6.2000, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
3 měsíce.   

13) Městské zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu objektů kasáren Pod 
Kalichem a objektu PDA v Sušici podle přiložených smluv o bezúplatném převodu 
v souladu s usnesením vlády ČR č. 861 ze dne 25.8.1999, příloha č. 3,  s doplněním čl. 
V., odst. l smlouvy  ustanovením o využití převáděných nemovitostí pro společenský 
zájem. K podpisu smluv po jejich schválení zmocňuje starostku města. Městské 
zastupitelstvo ukládá HPO zveřejnit záměr bezúplatného převodu na úřední desce. 

14) Městské  zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
- pro  škol. rok 2000/2001  tento  příspěvek  na  částečnou úhradu  

neinvestičních  nákladů MŠ :  
- u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (3 dny v měs.- u MD) : denní 

příspěvek  20,-Kč   (13,-Kč na náklady MěÚ, 7,-Kč na náklady ŠÚ), 
- u ostatních zapsaných dětí : měsíční příspěvek  240,-Kč (160,-Kč na náklady 

MěÚ, 80,-Kč na náklady  ŠÚ),  
 s tím, že částka na neinvestiční náklady MěÚ je příjmem  města, částka na 

neinvestiční náklady ŠÚ bude po dohodě s ŠÚ Klatovy  využívána k nákupu učebních 
pomůcek a školních potřeb.  

15) Městské  zastupitelstvo   s c h v a l u j e :  
- pro  škol. rok 2000/2001 tento  příspěvek  na  částečnou úhradu  

neinvestičních  nákladů ŠD :  
- 200,-Kč za pololetí škol. roku  za každého zapsaného žáka  (na neinvestiční 

náklady   ŠÚ) 
- s tím, že tato částka bude po dohodě s ŠÚ Klatovy  využívána k nákupu 

učebních pomůcek a školních potřeb do ŠD,  
- v době hlavních prázdnin 20,-Kč za každý započatý týden 
- s tím, že vybraná částka  bude příjmem  města.    

16) Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny : 
a)  Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2000: 

- snížení položek 4112 a 5410 /soc. dávky/ o 2 800 tis. Kč  



- snížení položky 4112 /výkon st. správy/ o 331 tis. Kč. Toto krácení bude 
hrazeno z provozní rezervy 

- navýšení položky 4122 o 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na 
nákup sanitky. 

17) Přerušení zasedání za účelem dohadovacího řízení ve věci příspěvku na rekonstrukci 
vnitřních prostor kostela Matky Boží. 

18) Příspěvek na rekonstrukci vnitřních prostor kostela Matky Boží ve výši 350 000,-  Kč. 
Příspěvek bude čerpán z provozní rezervy. 

19) Městské zastupitelstvo schvaluje prodej označené technologie VN a NN v TS Sušice -
Zimní stadion, určené pro distribuci el. energie, a to za částku 50 000,- Kč, 
s pověřením paní starostky k podpisu „Kupní smlouvy č. 20/00“ mezi Městem Sušice 
a Západočeskou energetikou a.s. Plzeň. 

20) Městské zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu číslo VŠ-66/00 s firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha na zajištění technického 
dozoru a investorské inženýrské činnosti spojené s realizací a dokončení rekonstrukce 
ČOV Sušice za smluvní cenu 463 800,- Kč s tím, že částka 154 600,- Kč, která bude 
fakturovaná v letošním roce, dle bodu 4.1 smlouvy, bude hrazena z položky 6126 
organizace 9010 rekonstrukce ČOV. Městské zastupitelstvo pověřuje starostku města 
jednáním o případném snížení ceny za technický dozor investora. 

  
b) bere na vědomí 

1) Předloženou zprávu o sledování spokojenosti nemocných v nemocnici Sušici o.p.s. 
2) Zrušení výběrového řízení na stavební parcely v lokalitě Sadová. 
3) Informaci pana Baierleho o umístění popelnic. 

  
c) neschválilo 

1) Městské zastupitelstvo  neschválilo  záměr odprodeje domu čp. 7/I se st.p.č. 110 a 
125 v Sušici.  

  
d) revokuje 

Rozhodnutí předchozího městského zastupitelstva ze dne ze dne 19.8.1998 týkající se 
odprodeje podílu 1/6 domu čp. 4/I se stpč. 103 v k.ú. Sušice. 

  
  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 19. července 2000 

  
  

Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Jiří Zelený, MUDr. Jan Krouský, p. Josef Polauf. 
3) Ověřovatele zápisu: p. Josef Maršát, p. Jan Květoň 
4) Městské zastupitelstvo rozhodlo o revokaci rozhodnutí městského zastupitelstva ze 

dne 10.5.1995, usnesení bod a/, 2 odst., týkající se odprodeje části p.p.č. 55/7 v k.ú. 
Petrovice u Sušice. Městské zastupitelstvo souhlasí se záměrem jeho pronájmu. 

5) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytového prostoru v objektu propan-
butanové stanice na st.p.č. 60 v Sušici, o výměře 13,5 m2,  p. Václavu Duškovi, firma 
Topení-voda, Kostelní 67/I v Sušici, s účinností od 1.8.00, na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční nájemné 4 000,- Kč. 

6) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu oplocené části zahrady parc.č. PK 384 
v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 476 m2  p.

na dobu neurčitou, s účinností od 1.9.2000, s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, za  nájemné ve výši 3,- Kč za l m2 a rok s tím, že bude zachován stávající 
průchod. 

7) Městské zastupitelstvo rozhodlo o  pronájmu vyznačené části pozemku parc.č. 483/8 
v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 110 m2  

, na dobu neurčitou, s účinností od 1.9.2000, s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, za  nájemné ve výši 3 000,- Kč za rok s tím, že bude smluvně zajištěn volný 
přístup a příjezd k sousední nemovitosti na st.p.č. 483/2. 

8) Městské zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dohody o narovnání s Církví 
římskokatolickou formou notářského zápisu s tím, že skutečným vlastníkem 
nemovitostí PK st. 468 s čp. 59/III, nyní sloučených v KN do části st.p.č. 468, v k.ú. 
Sušice, bude Církev římskokatolická.  

9) Městské zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu objektů a pozemků v areálu 
kasáren v Nádražní ulici v k.ú. Sušice nad Otavou do vlastnictví Města Sušice formou 
darovací smlouvy, v rozsahu předloženého návrhu darovací smlouvy, doplněného o 
pozemek parc.č. st. 580/33. 

10) Městské zastupitelstvo schvaluje plnění rozpočtu Města Sušice za rok 1999 včetně 
Zprávy o přezkoumání hospodaření města Sušice za rok 1999.  

11) Městské zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu s KB ve výši 25 mil. Kč na 
výstavbu monobloku nemocnice Sušice, a dále zástavní smlouvu k nemovitostem 
s KB ve výši 25 mil. Kč s příslušenstvím. 

12)  Městské zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení soutěže o veřejnou 
zakázku „Sušice – Rekonstrukce čistírny odpadních vod“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s vítěznou firmou VSB divize 1. spol. s r.o., Okružní ul. 544, 370 04  České 
Budějovice, v celkové částce za dílo ve výši 20 789 395,- Kč. 



13)  Městské zastupitelstvo souhlasí s navrženou změnou Zásad postupu při prodeji bytů, 
nebytových prostor a bytových domů v majetku města Sušice ze dne 15. 3. 2000: 

o Čl. IV bod 1 písm. b) poslední věta – nové znění: 
„Smlouva o budoucí kupní smlouvě musí být kupujícím podepsána na základě 
prohlášení vlastníka – Města Sušice, že v domě vymezuje jednotky podle 
ustanovení § 5 z. č. 72/1994 Sb.“ 

o Čl. V bod 2 – nové znění: 
„V domech, kde se současní nájemníci dohodnou do 6 měsíců od doručení 
nabídky na odkoupení všech pronajatých bytů v domě, se z kupní ceny bytu 
poskytne další sleva ve výši 20 %.“ 

o Čl. V bod 3 poslední věta – nové znění: 
„Pokud se tímto způsobem byt neprodá, může být nabídnut i jiným zájemcům 
ve výběrovém řízení s minimální nabídkovou cenou podle znaleckého 
posudku.“ 

o Čl. V bod 7 první věta – nové znění: 
„Kupní cena bytového domu, prodávaného nájemcům podle čl. IV, bodu 2 
těchto zásad, se stanoví znaleckým posudkem se slevou ve výši 40 %.“ 

14) Městské zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a daňové přiznání za rok 1999 
Sušických městských lesů, rozdělení a použití zisku k úhradě ztrát z předešlých let dle 
přiložených příloh. 

15) Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 618.380,- Kč v roce 2000 
na dodávku projekční a inženýrské činnosti na stavbu Domov důchodců Sušice s tím, 
že tato částka bude použita z rezervy na investice org. 73, par. 6409, pol. 5901. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Šumavaplan, 
spol. s r. o. Sušice, jako nejvýhodnější předloženou nabídkou, jejímž předmětem je 
dodávka projekční a inženýrské činnosti stavby Domov důchodců Sušice za cenu 
995.700,- Kč bez DPH (1.045.485,- Kč včetně DPH) pod podmínkou obdržení státní 
dotace a pověřuje starostku jejím podpisem. 

  
b) bere na vědomí 

1) Zprávu 1.JVS o zásobování pitnou vodou města Sušice  a ukládá paní starostce 
projednat s firmou 1.JVS předložení návrhů konkrétních dokladů včetně finanční 
specifikace na zastupitelstvo v září 2000. 

2) Otevřený dopis Ing. Říhy adresovaný městské radě a Městskému zastupitelstvu a 
odpověď Ing. Mirvalda na tento dopis. 

3) Připomínku MVDr. Herzy k nenávaznosti spojů autobusové dopravy a pověřuje paní 
starostku k projednání jízdního řádu s ředitelem autobusové dopravy. 

4) Připomínku  k havarijnímu stavu hrázky u mlýnu Pelant a ukládá 
investičnímu technikovi předložit návrh na řešení havarijního stavu této hrázky. 

5) Připomínku k rušení nočního klidu 
diskotékami GOGO bar, Baron a Granát a ukládá paní starostce projednat tuto 
záležitost s Policií ČR a OHES Klatovy. 

6) Městské zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu nemocnice za rok 1999. 
  

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 13. září 2000 

  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jana Půroková a Vladimír Beneš. 
3) Ověřovatele zápisu: Josefa Maršáta a Antonína Končala. 
4) Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 720 000,- Kč (z rezervy 

na provozní výdaje) na vyřešení havarijního stavu chloračního zařízení a tlakových 
nádob, pověřuje radu provést ve spolupráci s 1. JVS a.s. České Budějovice výběrové 
řízení na dodavatele uvedených zařízení včetně uzavření smlouvy. 

5) Městské zastupitelstvo schvaluje předložený dodatek č. l ke smlouvě o nájmu lesních 
pozemků a pozemků souvisejících ze dne  28.4.1999, kterým se mění sídlo organizace 
a snižuje roční nájemné z částky 650 000,- Kč na částku 527 400,- Kč,  s účinností od 
1.1.2000. 

  
b) rozhodlo 

1) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 153 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 318 m2, za cenu 110,- Kč za l m2 firmě HEMAZI, spol. s r.o., se 
sídlem v Domažlicích, ul. Jiráskova 97 s tím, že kupující uhradí i ostatní náklady 
s prodejem spojené. 

2) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  vyznačené části pozemku parc.č. 
1005/5, přiléhající k pozemku parc.č. 1005/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, manželům 

, Sušice, za cenu 110,- Kč za l 
m2 s tím, že kupující uhradí i ostatní náklady s prodejem spojené (zpracování g.p., ZP, 
KS, výpisu z KN a vklad do KN). 

3) Městské zastupitelstvu provedlo revokaci  svého rozhodnutí ze dne 24.5.2000,  
usnesení čl. a), bod 5) o odprodeji pozemku parc.č. 655/2 o výměře 174 m2 p. Janě 
Domke. 

4) Městské zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji  pozemku parc.č. 655/2 v k.ú. 
Albrechtice u Sušice  o výměře 174 m2,  podle g.p. č. 61-132/2000,  manželům 

, Sušice, za cenu 110,- Kč za l m2 
s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, tj. zpracování g.p., ZP, pořízení 
výpisu z KN, sepsání smlouvy a vklad do KN. 

5) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor o výměře 219 m2 
v objektu haly na st.p.č. 3266 v areálu předčištění Sola, Václavu Zdeňkovi – ZZ Servis, 
Dlouhá Ves 278 a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční 
nájemné 40 000,- Kč, s účinností od 1.dne měsíce, který bude následovat po měsíci, 
ve kterém bude uzavřena dohoda se Sušickým holdingem a.s. Brno, o umožnění 
přístupu a příjezdu po pozemcích firmy. Kromě toho si nájemce samostatně zajistí a 
bude hradit ze svých prostředků odběr elektřiny, vody, náklady na topení, stočné a 



všechny ostatní náklady s pronájmem spojené. Městské zastupitelstvo pověřuje HPO 
projednat zřízení věcného břemene. 

6) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v objektu kina čp. 
89/I v Sušici, sestávajících ze dvou místností a soc. zařízení v přízemí objektu u 
bočního vchodu, o celkové výměře 39 m2, 

 a to na dobu neurčitou, s účinností od 1.10.2000, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné  19 500,-  Kč. 

7) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu objektu ubytovny a šaten u ZS čp. 444 
na st.p.č. 1253/2 v k.ú. Sušice tenisovému klubu LAWN TENNIS CLUB Sušice, IČO 
48353973 za těchto smluvních podmínek: 

- pronájem celého objektu včetně ubytovny s vyjmutím přízemních prostor 
pro potřeby TS města k zabezpečení provozu ZS ( garáž pro rolbu, dílna se 
skladem) 

- uzavření smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2000 výhradně na 
každoroční období od 1.4. do 14.10. příslušného roku, s výpovědní lhůtou 1 
roku s tím, že plánované investice ve výši cca 300 000,- Kč budou na základě 
schváleného projektu provedeny městem a uhrazeny ze složené zálohy 
nájemného 

- roční nájemné ve výši 10 000,- Kč plus 10% z částky inkasované jako úhrada 
za ubytování v ubytovně 

- smluvní zajištění součinnosti s provozem zimního stadionu a s činností tech. 
služeb města 

8) Městské zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v objektu  čp. 873/II 
v Sušici, sestávajících ze dvou místností a soc. zařízení v přízemí objektu  o celkové 
výměře 83,3 m2, firmě RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň,  Provozovna 
Sušice a to na dobu neurčitou, s účinností od 1.10.2000, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
za roční nájemné  41 650,-  Kč. 

9) Městské zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu cesty parc.č. 1180/1 v k.ú. 
Dobršín o výměře 2823 m2  obci Dobršín. 

  
c) ukládá 

1) Městské zastupitelstvo ukládá městské radě vyčlenit potřebné finanční prostředky 
v rozpočtu roku 2001 pro zkvalitnění pitné vody v Sušici 

  
d) souhlasí 

1) Městské zastupitelstvo souhlasí s provedením navržených úprav veřejných WC 
v Poštovní ulici v rozsahu cca 400 000,- Kč dle investičního záměru EGF s.r.o. 
Zmocňuje radu k odsouhlasení konečné částky na základě provedeného výběrového 
řízení. 

  
e) jmenuje 

1) Městské zastupitelstvo jmenuje MUDr. Jaroslavu Prajerovou, pana starostu Václava 
Trčku a JUDr. Miroslava Popela členy správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. Městské 
zastupitelstvo děkuje JUDr. Jiřímu Bauerovi za práci ve správní radě. 

  
f) bere na vědomí 

1) Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu a kvalitě pitné vody v Sušici  



2) Městské zastupitelstvo bere  na  vědomí  zprávu  Nemocnice Sušice o.p.s. o návštěvě 
v Hospital Center Washington v USA ve dnech 27.7. – 9.8.2000. 

3) Městské zastupitelstvo bere na vědomí konání mimořádného zasedání zastupitelstva 
dne 4.10.2000 v 16.00 hod.  

  
  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 

ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 4. října 2000 
  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání rozšířený o bod „Dohoda o realizaci investice do předmětu 
nájmu č. 1 a 2“ 

2) Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jaroslava Prajerová, MVDr. Alois Herza a 
František Kůs.  

3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jana Krouského a Janu Půrokovou. 
4) Městské zastupitelstvo schvaluje dohodu o realizaci investice do předmětu nájmu č. 

1 a č. 2 ze dne 2. a  4.10.2000 uzavřenou mezi Městem Sušice a firmou 1. JVS České 
Budějovice. 

5) Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu na zálohu vyrovnání ztráty MKS 
Sušice za rok 1999 ve výši 300 tis. Kč s tím, že tato částka bude pokryta z rezervy na 
provozní výdaje. 

6) Městské zastupitelstvo schvaluje studii řešení Domova důchodců v Sušici a jeho 
realizaci podle projektové dokumentace ze dne 15.9.2000 - „Stavební úpravy a 
přístavba objektu č.p.155/III, nábřeží Jana Seitze, Sušice“. 

7) Městské zastupitelstvo schvaluje zahájení stavby v letošním roce a formu financování 
celé akce. Dle schválení Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze č.j. 
602/23954/2000 ze dne 20. června 2000 bude ze státního rozpočtu uvolněna částka 
25,1 milionu Kč (max. 20 mil. na stavební část, 5,1 mil. na stroje a zařízení). 
V letošním roce je uvolněna částka 9 mil. Kč. 

8) Městské zastupitelstvo schvaluje vyhlášení soutěže na dodavatele stavby a na 
zpracování projektu interiéru. Ke zpracování nabídky na dodavatele stavby budou 
vyzvány firmy: Stavební firma RENO Sušice, Stavební podnik Klatovy a.s., Stavební 
společnost PROTOM s.r.o. Strakonice a ŠTUKO ARS s.r.o. Klatovy, Stavební  firma 
Šperl s.r.o. Sušice. Ke zpracování nabídky na dodavatele projektu interiéru budou 
vyzvány: EGF Sušice, Šumavaplan s.r.o. Sušice, 4 HP s.r.o. Praha a ing. arch. Václav 
Adamovský, Olšanské náměstí 7, Praha 3. Schválení výsledků soutěží a jednotlivých 
smluv bude provedeno na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 8.11.2000. 

10) Městské zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi k vyhodnocení soutěže na 
dodavatele stavby DD Sušice ve složení: ing. Petr Kocman, JUDr. Miloslav Forman, 
Václav Hrabý, Jan Květoň, ing. arch. Pavel Lejsek, ing. Tamara Seidlová a pí. Jaroslava 
Fleischmannová. 

11) Městské zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi na vyhodnocení projektu 
interiéru DD Sušice ve složení: ing. Petr Kocman, ing. Pavel Zdeněk, Jaroslava Koutná, 
ing. Tamara Seidlová a Jaroslava Fleischmannová. 

  
b) ukládá 

1) Městské zastupitelstvo ukládá městské radě vyčlenit z rozpočtu pro rok 2001 
potřebné finanční prostředky na dofinancování Domova důchodců Sušice. 
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c) bere na vědomí 

1) Městské zastupitelstvo  bere na vědomí informaci ředitelky  DD Kněžice a 
investičního technika o nedostatcích způsobující havarijní stav v DD Kněžice. 

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 8. listopadu 2000 

  
Městské zastupitelstvo: 
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miloslav Forman, Jaroslava Fleischmannová a 

Antonín Končal. 
3) Ověřovatele zápisu: Josefa Maršáta a MUDr. Jana Krouského. 
4) Městské zastupitelstvo souhlasí se zařazením Města Sušice v rámci reformy veřejné 

správy jako obce III. typu. 
5) Městské zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení soutěže o veřejnou 

zakázku „Domov důchodců Sušice-stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 155/III“ a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Stavební podnik Klatovy a.s., 
Dragounská 7, Klatovy, v celkové částce za dílo ve výši 20 678 593,- Kč, vč. DPH a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

6) Městské zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení soutěže o veřejnou 
zakázku „Domov důchodců Sušice, č.p. 155/III“ projektu technologické části a 
interiéru stavby a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou  Šumavaplan 
spol. s r.o., Krátká 98/III, Sušice, v celkové částce za dílo ve výši  425 250,- Kč, vč. DPH 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. listopadu 2000 
  
 Zastupitelstvo města:  
  
a) schválilo 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: Jan Květoň, ing. arch. Karel Janda a Antonín Končal. 
3) Ověřovatele zápisu:  Františka Kůse a ing. Vladimíra Mirvalda. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2000, kterou se ruší 

některé obecně závazné vyhlášky. 
5) Zastupitelstvo města schválilo pozastavení platnosti „Zásad prodeje městských bytů“  

a se zájemci kteří projevili zájem do 22.11.2000  bude jednáno samostatně. 
Zastupitelstvu města bude předložen návrh na odprodej těchto bytových domů za 
smluvní ceny. 

  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo nevybrat žádného z uchazečů na dodavatele stavby 
NNBD Sušice. Zastupitelstvo města pověřuje zástupce starostky dalším jednáním ve 
věci financování stavby NNBD včetně jednání s budoucími vlastníky b.j. s tím, že 
Město se na tomto projektu bude podílet minimální částkou např. zajištění 
technického dozoru investora. Termín do 30.4.2001. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení ceny vodného a stočného předloženého 
1.JVS a.s. České Budějovice pro rok 2001 s tím, že cena vodného pro rok 2001 se 
zvyšuje o 0,96 Kč bez DPH, cena stočného zůstává v nezměněné výši.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o likvidaci demontovaného zařízení z ČOV (viz 
přiložený seznam), a to sešrotováním s tím, že peníze za šrot budou poukázány na 
účet města. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici 
pro ZUŠ a v čp. 60/III v Sušici pro ZvŠ za stejných podmínek jako dosud:  
a/ Základní umělecká škola: 

-  pronájem  nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici o celkové výměře 
932,86 m2  

  za účelem zajištění provozu ZUŠ 
-  nájemné  ve výši 157 620,- Kč za rok  
-  smlouva na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2000 s výpovědní lhůtou 

12 měsíců 
b/ Zvláštní škola: 

-  pronájem nebytových prostor v čp. 60/III v Sušici o celkové výměře 
631,50 m2 za účelem  

    zajištění provozu ZvŠ 
-  nájemné ve výši 114 632,-  Kč za rok 
-  smlouva na dobu neurčitou  s účinností od 1.8.2000 s výpovědní lhůtou 

12 měsíců 
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5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu čp. 862/II se st.p.č. 1886 v Sušici 
pro firmu EGF za cenu 970 000,- Kč 

  
c) bere na vědomí 

1) Bere na vědomí postup projednání stížnosti podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Projektový ústav Olomouc ve věci přidělení bytu 2+1/II. ktg., Studentská ul., který byl 
odsouhlasen radou města a Okresním úřadem Klatovy. 

2) Informaci o odstranění popelnic z ulic města s tím že Technické služby připraví návrh 
na osazení odpadkových košů ve městě. 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí podnět občanů města Sušice týkající se 
navrhovaných změn zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových 
domů v majetku města. Zastupitelstvo města konstatuje, že se nejedná o petici dle 
petičního zákona a vzhledem k dočasnému pozastavení prodeji městských bytů 
pokládá  tento podnět za bezpředmětný.  

  
d) zřizuje 

1) Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a jmenuje jeho předsedu Josefa Maršáta. 
2) Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní výbor a jmenuje jeho předsedu ing. Vladimíra 

Mirvalda. 
  
e) ukládá 

1) Zastupitelstvo ukládá předsedům výborů na příští jednání zastupitelstva města 
předložit návrh na další členy výborů. 

2) Zastupitelstvo města ukládá p. tajemníkovi zpracovat návrh nové vyhlášky o 
veřejném pořádku do I. zasedání zastupitelstva města roku 2001. 

3) Zastupitelstvo města pověřuje p. tajemníka zpracováním nového návrhu jednacího 
řádu zastupitelstva města.  

4) Zastupitelstvo města ukládá starostce zajistit aby návrhy do jednání zastupitelstva 
města byly doručeny členům zastupitelstva v souladu s jednacím řádem.  

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. prosince  2000 

  
 Zastupitelstvo města:  
  
a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Jiří Zelený, Josef Polauf a ing. Markéta 

Prosserová. 
3) Ověřovatele zápisu:  ing. Petra Kocmana a Josefa Maršáta. 
4) Rozpočtovou změnu navýšení příspěvku na provoz MěKS o částku 61 000,- Kč. Toto 

navýšení bude kryto z rezervy na provozní výdaje. 
5) Poskytnutí finanční výpomoci ve výši 100 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních 

nákladů MěKS v závěru roku a ukládá radě města při vypořádání roku 2000 zahrnout 
do nákladů MěKS ztrátu z roku 1999. 

6) Ceny za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu dle přílohy. 
7) Ceny za svoz a zneškodnění vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a 

svozu a zneškodnění velkoobjemového odpadu dle přílohy. 
8) Ceny za svoz, zneškodnění a uložení odpadu z odpadkových košů dle přílohy. 
9) Ceny za provoz Sběrného dvora dle přílohy. 
10) Ceny za separaci odpadu dle přílohy. 
11) Předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu na město Sušice - 

budovy PDA čp. 89 Sušice III postavené na st.p.č. 531, st.p.č. 531 o výměře 4060 m2, 
ost. pl. parc.č. 1601/2 o výměře 1223 m2, st.p.č. PK 531 o výměře 345 m2 a parc.č. 
PK 1601/2 o výměře 146 m2, vedlejších staveb a pověřuje starostku jejím podpisem. 

12) Úročení dočasně volných finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč prostřednictvím 
termínovaného vkladu u ČSOB /IPB – Sušice/ . 

13) Do doby schválení rozpočtu pro rok 2001 toto rozpočtové provizorium: Město Sušice 
bude hradit pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění činnosti a 
výdajů, které jsou k dnešnímu dni smluvně podloženy a smlouvy byly projednány 
v radě města nebo zastupitelstvu města.   

14) Rozpočtovou změnu oprava kotle v objektu chaty Svatobor ve výši 9 000,- Kč. Toto 
navýšení bude kryto z rezervy na provozní výdaje. 

15) Rozpočtovou  změnu  v  rámci  ušetřených  financí z provozu a údržby ZS ve výši 190 
000,- Kč použít tuto částku na nákup časomíry pro ZS. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku podpisem kupní smlouvy. 

16) Rozpočtovou změnu - poskytnutí časově omezené překlenovací výpůjčky pro SML, 
s.r.o. ve výši 300 000,- Kč s dobou splatnosti do 15.1.2001.  

17) Rozpočtovou změnu - pořízení 3 autobusových zastávek v celkové výši 7 500,- Kč. 
18) Záměr odprodeje objektu haly na st.p.č. 97, st.p.č. 97, vyznačených  částí pozemku 

parc.č. 115/5 a 118/2 v k.ú. Dobršín, dále záměr bezúplatného převodu pozemku 
parc.č. 1188/8 v k.ú. Dobršín z vlastnictví PF do vlastnictví města a souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru na úřední desce. Zastupitelstvo města ukládá radě města 
zakomponovat do návrhu smlouvy  právní podmínky: 

- právo zpětné koupě 
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- splnění podmínky vytvoření minimálně 30 pracovních míst po dobu 10 let 
- při nesplnění výše uvedených podmínek stanovení smluvní pokuty 
- zastupitelstvo města ukládá radě předchozí zveřejnění záměru odprodeje 
včetně podmínek, které byly předloženy na dnešním zasedání 

19) Jednací řád zastupitelstva města Sušice. 
20) Rozpočtovou změnu z položky 5111 org. 202 – platy zastupitelů města bude 

převedena částka 19 500,- Kč do položky 5192 poskytnutí neinvestičních příspěvků.  
21) Realizaci akce „Úpravy části komunikace a chodníku v ulici Volšovská na pozemku 

parc. č. 200/1“, dle navržené projektové dokumentace p. K. Macánem 12/2000 a 
v  rozsahu  spolufinancování  zúčastněných  osob:   50 000,- Kč, 
50 000,- Kč,  20 000,- Kč, Autospol plus Horažďovice 50 000,- Kč a 
podílu Města Sušice ve výši 250 000,- Kč. Tato částka by byla čerpána z položky č. 
5901 – rezerva investice. 

22) Zastupitelstvo města souhlasí s právním převodem smluv o dílo mezi Nemocnicí 
Sušice o.p.s. a společnostmi: 
Daniševský spol. s r.o. – montáž a rozvody technických plynů, cena 3 528 403,- Kč 

včetně DPH (uplatněna sleva ve výši 10% po zaplacení zálohy 1,5 mil. Kč) na 
Město Sušice 

Vigantice spol. s r.o. – dorozumívací zařízení, cena 693 000,- Kč včetně DPH na Město 
Sušice 

Obchodní společnost Kredit, spol. s r.o. – dodávka a montáž skladové technologie, 
cena 355 950,- Kč včetně DPH na Město Sušice 

Šumavaplan spol. s r.o. – projekt interiéru, cena 425 880,- Kč včetně DPH na Město 
Sušice. 

 Vynaložené finanční prostředky v roce 2000 budou Městu Sušice vyrovnány 
nájemným za rok 2000  a předplatbou nájemného na rok 2001. V dalších letech 
nebude nájemné rovněž vraceno Nemocnici, ale použito na úhradu závazku z výše 
uvedených smluv. 

23) Smlouvu o sdružení jejímž účelem je prostřednictvím  Sdružení zabezpečit český podíl 
na realizaci projektu „Ecoregion – Národní park jako šance na rozvoj regionálního 
hospodářství“.  

24) Zastupitelstvo města schvaluje, aby členy kontrolního výboru počínaje dnem 
1.1.2001 byli: Vladimír Beneš, Josef Polauf, Jiří Petrák, Jiří Chejn, Zdeňka Macová, 
Josef Löffelmann. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje, aby členy finančního  výboru počínaje dnem 1.1.2001 
byli: ing. Štefan Malaga, ing. Jiří Pašek, Bohumil Wudy, František Kůs, Marie Koppová, 
Věra Němcová. 

  
b) r o z h o d l o  

1) O bezúplatném převodu pozemku parc.č. PK 2331 v k.ú. Sušice nad Otavou od 
Pozemkového fondu ČR na Město Sušice. 

2) O převzetí přídělového majetku od Lesů ČR, s.p., do vlastnictví Města Sušice, podle 
specifikace v Protokolu č. 5/2000 ze dne 10.11.2000, o předání majetku dle zákona č. 
114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku ČR do vlastnictví obcí. 

  
c) b e r e   n a   v ě d o m í 
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1) Informaci o plnění rozpočtu Města Sušice k 31.10.2000. 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí termíny jednání rady města a zastupitelstva 

města v roce 2001 dle přílohy.  
  

d) s t a n o v í 
1) Zastupitelstvo města  stanoví podle § 84 odst. 2 písm. m) a v souladu s § 72  zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva následovně: 

člen rady 1 460,- Kč, 
předseda výboru nebo komise 1 460,- Kč  
člen zastupitelstva     490,- Kč 

  
e) u k l á d á 

2) Zastupitelstvo města ukládá starostce zjistit veškeré okolnosti týkající se prodeje 
Sololitu včetně zatížení prodávaných nemovitostí.  

  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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