
  
U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 7. února  2001 
  
  

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

1) Program dnešního jednání s vyloučením bodu č. 7 o informaci o plnění rozpočtu za 
rok 2000. 

2) Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jaroslava Prajerová, Jaroslava Fleischmannová a 
Josef Baierl. 

3) Ověřovatele zápisu:  MVDr. Jiří Zelený a Jan Květoň. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Sušice na rok 2001 včetně 

odsouhlasených změn. 
5) Počet a rozmístění odpadkových košů dle přílohy, včetně odsouhlasené změny 

rozšíření odpadkových košů ve městě na 155 ks. 
  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji  pozemku parc. č.  235/7 v k.ú. Milčice o 
výměře 25 m² 

 za cenu 110,- Kč za l m². Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části pozemku parc.č. st. 3/1 v k.ú. 

Humpolec, označené v  g.p. č. 15-183/2000 jako díl „b“ o výměře 6 m²,  
 za cenu 110,- Kč za l m². 

Náklady spojené s prodejem  uhradí kupující. 
3) Zastupitelstvo města rozhodlo tajnou volbou dále jednat  s firmou Lippetr Unipol CZ 

ohledně prodeje haly a pozemků v areálu ČOV v Sušici dle investiční pobídky a 
rozhodnutí zastupitelstva ze dne 13.12.2000. 

4) Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu nemovitostí od Lesů ČR, s.p., do 
vlastnictví Města Sušice, podle specifikace v Protokolu č. 5/1/2000 ze dne 
14.12.2000, 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 

1) Informaci paní starostky o dražbě Sololitu a.s. a o konání mimořádného zastupitelstva 
spojeného s prohlídkou areálu dne 7.3.2001 v 10.00 hodin (nutná účast nadpoloviční 
většiny. 

2) Informaci pana tajemníka o jednání k eventuální vyhlášce o rušení pořádku ve městě. 
  
d)  u k l á d á 

1) Radě města jednat s ČSAD o změně jízdního řádu tak, aby spoje navazovaly i na 
ostatní autobusové spoje v Sušici. 

  
e) v o l í 

1) Zastupitelstvo města Sušice volí pana Petra Kožmína, nar. 29.4.1966, bytem Sušice II, 
Pravdova 1062 přísedícím soudcem Krajského soudu v Plzni.  
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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 zastupitelstva města ze dne 7. března  2001 

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

1) Program dnešního jednání  
2) Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Vladimír Forman, ing.arch. Karel Janda a ing. 

Vladimír Mirvald 
 Ověřovatele zápisu:  MUDr. Jaroslavu Prajerovou a Mgr. Josefa Baierleho 

  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že  se město zúčastní veřejné dražby odprodeje 
Sololitu a.s. dne 27.3.2001. 

2) Zastupitelstvo schválilo, aby usnesení o pod bodem 2 bylo zveřejněno až dne 
28.3.2001. 

  
d)  p o v ě ř u j e 

1) Místostarostu ing. Petra Kocmana jednáním za Město Sušice ve dražbě dne 27.3.2001 
v rozsahu stanoveným tímto usnesením. 

  
  
 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 4. dubna  2001 

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

1) Program dnešního jednání  
2) Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miloslav Forman, Jana Půroková, MUDr. Jaroslava 

Prajerová 
3) Ověřovatele zápisu:  MVDr. Jiří Zelený a Josef Maršát 
4) Zastupitelstvo města schvaluje plnění rozpočtu města za rok 2000. 
5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení příspěvků zájmovým 

organizacím o částku 158 000,- Kč. Toto navýšení bude kryto z odvodu společností 
provozující výherní automaty. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky plynofikace III. čtvrti o 26 tis. Kč. 
Toto navýšení bude kryto z  provozní rezervy. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení částky na obnovu 
nábytku v místnosti sekretariátu o částku  30 tis. Kč. Toto navýšení bude kryto 
z rezervy na provozní výdaje. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - Výměna 2 ks nových měřičů 
tepla na ohřev TUV v kotelnách K1 a K2 ve výši 73 080,-Kč. Tato výměna bude 
hrazena z položky rezerva na provozní výdaje.  

9)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - Rekonstrukce šaten na zimním 
stadionu ve výši 670 tis. Tato rekonstrukce bude financována předplaceným nájmem  
od LTC Sušice ve výši 500 tis. Kč, a z položky provozní rezervy ve výši 170 tis. Kč. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje DD Kněžice převedení hospodářského výsledku za rok 
2000 ve výši 90 049,21 Kč do fondu rezerv s právem rozhodnout o použití této částky 
radou města. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci zařízení viz. příloha u ČOV ve výši 13 369,44 
Kč a u Čerpací stanice pitné vody v Luhu ve výši 104 201,--Kč.  

  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo dále jednat o prodeji haly ČOV s jeřábem za cenu 200 
tis. Kč a části pozemku parc.č. 115/5 o výměře cca 3 000 m² a pozemku  parc.č. 118/2 
o výměře 85 m² v k.ú. Dobršín,   za cenu 100,- Kč za l m² podle vypracovaného g.p. za 
cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje vedení města k vypracování a projednání podmínek 
kupní smlouvy s firmou Lippert Unipol. Nedojde-li k dohodě na podmínkách kupní 
smlouvy schvaluje oslovit další zájemce a to firmu Atrium s.r.o. Horažďovice a 
Řemesla a.z. Strakonice.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačené části pozemku parc.č. 472/1 
v k.ú. Nuzerov do podílového vlastnictví: 
pana  
pana I
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pana 

pana F
za cenu 110,- Kč za l m² s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodej pozemku parc.č. PK 2302, dílu 2, v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 11 m²,  označeném v g.p.č.1581-267/2000 jako p.p.č. 
958/14, do podílového vlastnictví: 
nezl.
nezl.
oba zastoupených zákonnými zástupci 

za cenu 110,- Kč za l m² s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem. 
4) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 24.5.2000, bod. a), odst. 11), 

týkající se odprodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů  v lokalitě Sadová 
parc.č. 777/3, 774/1, 775/1 a 775/2 podle g.p.č. 1369-119/98, z důvodu nezájmu 
kupujících a zpracování nového g.p. č. 1605-47/2001. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji  pozemků podle g.p. č. 1605-47/2001 
těmto žadatelům: 
1. I  – část pozemku parc.č. 777/2 
a část pozemku parc.č. 774, označeném v g.p. č. 1605-47/2001 jako parc.č. 774/5, o 
výměře 639 m², 
2.  – část pozemku parc.č. 
774 a 775, označeném v uvedeném g.p. č. 1605-47/2001 jako parc.č. 774/6, o výměře 
731 m², 
vše v k.ú. Sušice nad Otavou, za těchto podmínek: 

- kupní cena ve výši  550,- Kč za l m² 
- úhrada celé kupní ceny při podpisu kupní smlouvy 

Do smlouvy bude zaneseno právo zpětné koupě pro prodávajícího za pořizovací cenu 
v případě, že kupující nezahájí stavbu do 1,5 roku ode dne podpisu kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města  revokuje své usnesení ze dne 7.2.2001, bod b), odst. 2), týkající 
se rozhodnutí o odprodeji části pozemku parc.č. st. 3/1 v k.ú. Humpolec. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku ve vlastnictví Města Sušice 
parc.č. st. 3/1 o výměře 6 m², označené v g.p. č. 15-183/2000 jako díl „b“,  za část 
pozemku parc.č.  st. 3/2 o výměře 6 m², označené jako díl „a“ ve vlastnictví 

, vše v k.ú. Humpolec. 
6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemků v důsledku jejich zastavění   

takto: 
l. Vykoupení části  pozemku parc.č. st. 1228 v k.ú. Sušice nad Otavou – dílu  „a“ o 
výměře 44 m2 dle g.p. č. 6801-675/87 od manž.  S

, za cenu 160,- Kč za l m². 
2. Vykoupení  části pozemku parc.č. st. 1278 v k.ú. Sušice nad Otavou – dílu  „b“ o 
výměře 56 m2 a části  pozemku parc.č. 966/3 v k.ú. Sušice nad Otavou – dílu  „c“ o 
výměře 94 m2 dle g.p. č. 6801-675/87 od  

 za cenu 160,- 
Kč  za l m². 
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7) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku parc.č.st. 1253/2 
v k.ú. Sušice nad Otavou z vlastnictví ČR-Okresního úřadu Klatovy do vlastnictví 
Města Sušice. Zastupitelstvo pověřuje p. starostku k podpisu příslušné darovací 
smlouvy. 

8) O odložení projednání rozpočtové změny ve věci úpravy nábřeží J. Seitze do příštího 
jednání po předložení kvalitních podkladů.  

  
  
 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 30. května dubna  2001 

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

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Jiří Zelený, František Kůs a Jan Květoň.  
3) Ověřovatele zápisu:  Josef Maršát a Antonín Končal. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje program obnovy venkova (města Sušice) pro rok 

2001. 
5) Zastupitelstvo města bere na vědomí regionální rozvojovou strategii zájmového  

Sdružení obcí Sušicka z.s.p.o.vyhotovenou 12.10.2000.  
6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu s firmou Park Servis Šumava s.r.o. na 

dopracování integrovaného plánu rozvoje obcí Pošumaví, Střední Pošumaví, Centrální 
Šumava a Sušice. Zastupitelstvo města žádá  firmu Park servis o zpracování seznamu 
činnosti, které v rámci poradenské činnosti v roce 2000 a I. Q. 2001 vykonávala pro 
město Sušici. 

  
  
  
 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. června  2001 

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

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, ing. Markéta Prosserová a Mgr. Josef 

Baierl. 
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Antonína Končala a MUDr. Jaroslavu Prajerovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje pro školní rok 2001/2002 tento příspěvek na 

částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ: 
- u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (3 dny v měsíci u MD): denní příspěvek 20,- 
Kč ( 13,- Kč na náklady MěÚ, 7,- Kč na náklady OkÚ), 

- u ostatních zapsaných dětí: měsíční příspěvek 240,- Kč (160,- Kč na náklady 
MěÚ, 80,- Kč na náklady OkÚ), s tím, že částka na neinvestiční náklady MěÚ je 
příjmem města, částka na neinvestiční náklady OkÚ bude po dohodě s OkÚ 
Klatovy, ref. školství, využívána k nákupu učebních pomůcek a školních 
potřeb. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje pro školní rok 2001/2002 tento příspěvek na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD: 
- 200,- Kč za pololetí školního roku za každého zapsaného žáka (na neinvestiční 
náklady ŠÚ) s tím, že tato částka bude po dohodě s OkÚ, ref. školství, využívána 
k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb do ŠD. 
- 20,- Kč v době hlavních prázdnin za každý započatý týden s tím, že vybraná částka 
bude příjmem města 

6) Zastupitelstvo města schvaluje: 
Kupní smlouvu na prodej akcií Otavských strojíren, a.s.v celkové výši 65 725,-Kč a to 
Otavským strojírnám, a.s. 
Darovací smlouvu, kde Otavské strojírny, a.s. darují městu částku 250 000,- Kč na 
účely financování školních a předškolních zařízení města. 
Rozpočtovou změnu související s prodejem akcií Otavských strojíren, a.s. – ponížit 
položku příjem z prodeje akcií o částku 174 tis. Kč, povýšit položku přijaté dary o 
částku 250 tis. Kč a povýšit položku provozní rezervy o částku 76 tis. Kč. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtované částky na akci park u hřbitova, 
položka 5171 org. 1011 v částce 313 000,- Kč, která bude čerpána z položky - rezervy 
na provozní výdaje pol. 5901 a akceptuje nabídku pana Macháčka v ceně 562 713,- Kč 
jakožto částku konečnou a nepřekročitelnou. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtované částky na výstavbu běžecké 
dráhy, pol. 5171, org. 213 o 27 400,- Kč. Navýšení bude čerpáno z položky - rezerva 
na provozní výdaje pol. 5901. 
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Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtované částky na zhotovení 
ochranných mříží na okna tělocvičny u ZŠ T.G.M., pol. 5169, org. 213 v ceně 21 350,- 
Kč. Částka bude čerpána z položky - rezerva na provozní výdaje pol. 5901. 

9) Zastupitelstvo města souhlasí s navrženým řešením vybudováním pevné odpařovací 
stanice kyslíku v nemocnici. 
Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtové změny ve výši 150 000,- Kč na 
akci „Rekonstrukce nemocnice – monoblok“, tj. navýšení položky č. 6121 o tuto 
částku. Tato částka bude čerpána z položky č. 5901 – rezerva investice. 
Částka ve výši 50 000,- Kč bude hrazena Nemocnicí Sušice o.p.s. a bude uhrazena do 
31.12.2001 Městu Sušice. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtové položky 5169 u organizace 208 o 
10.000,- Kč a jejím pokrytím z položky 5901 – rezerva na provozní výdaje. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu u položky 5169 u organizace 209 a 
jejím pokrytím  z položky  5901 - rezerva na provozní výdaje o 25.000,- Kč.       

12) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací opravy plechové střešní krytiny v Domu 
penzion nad výtahovou šachtou v ceně cca 10 878,- Kč firmou Koramex a.s. Sušice. 
Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 10 878,- Kč včetně DPH 
na tuto akci. Tato částka bude čerpána z položky 5901 - rezerva na provozní výdaje. 

13) Zastupitelstvo města souhlasí se zakoupením 60 kusů magnetických jmenovek pro 
pracovníky MěÚ a schvaluje rozpočtovou změnu z rozpočtové rezervy na provozní 
výdaje org. 74 par. 6409 položka 5901 navýšit položku 5139 u org. 201 par. 6171 
správa MěÚ o částku 13 220,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, navýšení pol. 5171, org. 283 na 
opláštění zimního stadionu o 68 110,- Kč a toto navýšení bude kryto z položky 5901 -
rezerva na provozní výdaje. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 297 713,- Kč (včetně DPH), 
na finanční pokrytí víceprací vzniklých na akci ČOV Sušice – rekonstrukce“. Jedná se o 
navýšení položky č. 6121 – Rekonstrukce ČOV z položky č. 5901 – rezerva na 
investiční  výdaje. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - vrácení nesprávně převedených 
dividend Západočeské energetiky, a.s. Plzeň za hospodářský rok 1999 ve výši 367 
397,- Kč z výdajového účtu Města Sušice na účet Živnostenské banky, a.s. Praha. Toto 
navýšení bude pokryto z položky 5901 - rezerva na provozní výdaje. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení položky 6123 o 90 tis. 
Kč na nákup dodávkového automobilu pro TS. Toto navýšení bude pokryto z položky 
5901 - rezerva na provozní výdaje. 

18) Zastupitelstvo města akceptuje nabídku SML na pokácení starých vrb dle varianty C 
v posudku ing. Jana Spěváčka za cenu 80 000,- Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - elektronické zabezpečení 
knihovny s napojením na centrální pult HLS v ceně 72 555,- Kč. Tato částka bude 
uhrazena z položky 5901 - rezerva na provozní výdaje. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu – úhrada zvýšených nákladů na 
akci Regiontour Brno 2001, pol. 5192, org. 201 ve výši 12 092,- Kč. Toto navýšení 
bude uhrazeno z položky 5901 - rezerva na provozní výdaje. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu – vypracování návrhu rádiové sítě 
pro MP, pol. 5169, org. 264 ve výši 8 000,- Kč. Toto navýšení bude uhrazeno z položky 
5901 - rezerva na provozní výdaje. 
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22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, na akci „Sušice-Domov 
důchodců, rekonstrukce objektu č.p. 155/III.“, tj. navýšení položky č. 6121, par. 4316, 
org. 8013. 

 Jedná se o částku v celkové výši 3,620 mil. Kč, vč. DPH. Tato částka by byla čerpána 
z položky č. 5901,par. 6409, org. 73 – rezerva investice ve výši 0,620 mil. Kč a 
z položky č.6130, par. 3639, org. 1010 (výkup pozemků Solo) ve výši 3,0 mil. Kč. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení položky č. 6129,par. 
3522, org. 8012 o částku 77 000,- Kč, toto navýšení bude pokryto z položky č. 
5901,par.6409,org. 73 – rezerva-provozní výdaje. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje paní Radku Schwarzovou za člena finančního výboru 
za paní Věru Němcovou. 
 Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím úvěru na pořízení přístrojů 
určených k vybavení centrální sterilizace ve výši 3 500 000,- Kč pro Nemocnici Sušice 
o.p.s. Zároveň souhlasí s ručením Města Sušice za tento úvěr. 

25) Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozpočtovou  změnu - nákup travní sekačky, pol. 
6122, org. 216 v ceně 87 000,- Kč pro ZŠ Lerchova. Toto navýšení bude kryto 
z položky 5901 - rezerva na provozní výdaje. 

26) Zastupitelstvo města souhlasí s případným darováním nepotřebných oken z budovy 
DD Sušice neziskové organizaci ADRA k použití v postižených oblastech Kosova, 
pokud náklady na demontáž nebudou vyšší jak 10 tis. Kč.  

27) Zastupitelstvo města schválilo dále nejednat  s firmou Lippert Unipol o kupní smlouvě 
o prodeji nemovitostí na ČOV.  

28) Zastupitelstvo města souhlasí s revokací usnesení ze dne 4.4.2001 pod bodem b), 
písm 1. a souhlasí s jednáním o odprodeji nemovitostí v areálu ČOV s firmou HSF 
Internacionál s.r.o., Pražská 250, Sušice dle předložené nabídky a pověřuje radu 
přípravou odprodeje nemovitostí dle nabídky. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo č. 444001516/IV s firmou Stavoplast KL 
spol. s.r.o. Stachy, jejímž předmětem je výstavba 6 b.j. v Sadové ulici v Sušici za 6 mil. 
Kč. Tato cena je konečná a bez souhlasu obou stran nepřekročitelná. 

  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačených částí pozemků parc.č. 2363/4 
a 2363/11 v k.ú. Sušice nad Otavou dle přiložené mapky 

, za cenu 200,- Kč za l m².  Kupující uhradí náklady 
s prodejem spojené (zaměření, kupní smlouvu, zápis do KN). 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji  domu čp. 680/II se st.p.č. 1219 v k.ú. 
Sušice nad Otavou  
za celkovou kupní cenu 880 000,- Kč s tím, že tato kupní cena bude zaplacena 
kupujícími takto: 

3) 440 000,- Kč při podpisu kupní smlouvy, 
4) 440 000,- Kč nejpozději do 30.11.2001. 
5) Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 
6) Do kupní smlouvy bude pro případ  nezaplacení splátky v termínu ke 30.11.2001, 

zakomponována  smluvní pokuta ve výši 200 000,- Kč a odstoupení od kupní smlouvy. 
7) Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném 

zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky PE DN l k pozemku parc.č. 433/1 
ve vlastnictví Města Sušice v  k.ú. Dolní Staňkov,  v souvislosti se stavbou rodinného 
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domu  na st.p.č. 14 ve vlastnictví manž. Jarmily a Heřmana Fohlerových, bytem 
Kaštanová 1157, Sušice. Po dokončení stavby a vypracování příslušného 
geometrického plánu bude následně uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 
Všechny náklady s tím související uhradí žadatelé. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. a), 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o zřízení 
organizačních složek Města Sušice s účinností od 14.6.2001: 

ZŠ T.G.Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 
ZŠ  Sušice, Komenského ulice 59 
MŠ Sušice, Tylova ulice 920 
MŠ Sušice, Smetanova 1095 
ŠJ  Sušice, Nuželická ulice 25  
Městská policie Sušice, Klostermannova 255/II 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o vydání nových zřizovacích listin podle předložených 
návrhů u příspěvkových organizací Města Sušice s účinností od 1.1.2001: 

10) Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres. Klatovy 
11) Městské kulturní středisko v Sušici 
12) Sociální služby Města Sušice 
13) Domov důchodců Kněžice 
14) Zastupitelstvo města rozhodlo zúčastnit se veřejné soutěže vypsané OkÚ Klatovy a 

týkající se prodeje pozemků a nemovitostí v k.ú. Sušice, Nádražní ulice, a to parc.č. 
580/46, 580/47, 580/20, 580/21, 1654/3 a 1926/1, a to za ceny stanovené do 4. kola 
veřejné soutěže, max. však za objekt č. 8 do částky  80 000,- Kč, za objekt č. 10 do 
částky 49 000,- Kč a za objekt č. 12 do částky 45 000,- Kč, tj.  a nákladů řízení s tím 
spojených. 

15) Částka ve výši 189 000,- Kč by byla čerpána z položky č. 6130, par. 3639, org. 1010 – 
Výkup pozemků Solo. 

  
c) u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru provést: 
- průběžnou kontrolu přijatých nápravných opatření u příspěvkové organizace MěKS, 
- čtvrtletní kontrolu plnění rozpočtu města i rozpočtů příspěvkových organizací, 
- spoluúčast na tvorbě rozpočtu města pro rok 2002, 
- posuzování nabídek finančních ústavů (např. úročení volných finančních prostředků, 
čerpání investičních úvěrů, prodej a nákup akcií), 
- spoluúčast na oceňování majetku města (nápravná opatření z auditorské zprávy za 
rok 2000), 
- vyjadřování k nákupu a prodeji nemovitého majetku města ve vztahu k rozpočtu 

2) Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provést: 
-  provedení kontroly Bytservisu Sušice 
- provedení kontroly v MŠ Stupkova a Tylova, 
- provedení kontroly v ZŠ Komenského, T.G.M, 
- kontrolu hospodaření ŠJ Nuželická, 
- kontrolu hospodaření a činnosti TS 
- kontrolu MěÚ (evidence majetku a provádění inventur), 
- kontrolu MP (výběr parkovného a pokut), 
- kontrolu hospodaření a činnosti Sušických městských lesů s.r.o. 
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d) b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Plnění rozpočtu města za období leden až duben roku 2001 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 

Města Sušice za rok 2000 a informaci o odstranění nedostatků, které vyplynuly z této 
zprávy k 31.5.2001. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 
v obvodu OOP Sušice v období let 1999 do současnosti“. 

4) Informaci o nákupu vozidla Škoda Fabia Sedan v celkové výši 417 000,-  Kč pro 
potřeby MěÚ Sušice. 

  
e) n e s ch v a l u j e 

1) Zastupitelstvo města neschvaluje rozpočtovou změnu, která měla být čerpána na  
„prořez stromů na nábřeží J. Seitze“.  

  
  
  
 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 5. září  2001 

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

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: Jan Květoň, Antonín Končal, Jaroslava Fleischmannová 
3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jaroslava Prajerová, Ing. Markéta Prosserová 
4) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření: smlouvy o budoucí smlouvě darovací s SUS 

Klatovy s.p.o. na bezúplatný převod vyznačené části pozemku parc.č. 2332/14 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca 650 m², a Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s LČR 
Hradec Králové s.p. o odkoupení vyznačené části pozemku parc.č. 1583/1 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca 195 m² za cenu dle ZP, s tím, že příslušné smlouvy 
budou uzavřeny po dokončení jednotlivých staveb a jejich zaměření. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu provedení rekonstrukce 
kanalizace ul. Pod Kalichem v celkové ceně 683 tis. Kč. Navýšení ve výši 303 tis. Kč 
bude čerpáno z položky Rezervy na provozní výdaje. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu provedení opravy střešní krytiny 
u ZŠ Lerchova – pavilon A ve výši 272 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z položky 
Rezervy na provozní výdaje. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v uličce V brance ve výši 49 tis. 
Kč.  Toto navýšení bude čerpáno z položky Rezerva na projekty. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje provedení opravy střechy u čp. 382 Daliborka 
v celkové částce 120 tis. Kč.  Tato částka bude čerpána z rezervy rozpočtu Bytservisu. 

9) Zastupitelstvo města  schvaluje  ručení Města společnosti SPAK - VSD Austria, a.s. na 
úvěr ve výši 5 mil. Kč na nákup  pozemků a budov na nich umístěných, v areálu  MNO 
ČR pod Kalichem v Sušici, s tím že právní zajištění ručení bude předloženo na jednání 
zastupitelstva města v měsíci listopadu. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby 9-ti bytového domu v lokalitě Sušice-
Zahradní čtvrť – Vojtěška a  způsob spolufinancování výstavby. 
ZM schvaluje jako dodavatele díla výstavby byt. domu Sušice-Zahradní čtvrť-Vojtěška 
firmu Stavoplast Stachy., za celkovou cenu díla ve výši 13.485.O26,- Kč včetně DPH a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje záměr transformace TS jako odboru města na obecně 
prospěšnou společnost, založenou Městem Sušice a ukládá zpracovat harmonogram 
nutných postupných  kroků a zahájit činnost potřebnou k této transformaci tak, aby 
činnost o.p.s. mohla být zahájena k 1.1. 2002 

12) Zastupitelstvo města schvaluje záměr rekonstrukce budovy interny a budovy radnice                                   
pro potřeby pověřeného úřadu III. typu. 
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Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zpracování    
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy interny v nezbytně nutném rozsahu 
stávající dispozice (bez půdní vestavby). 
Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zpracování   
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy radnice včetně možné půdní 
vestavby s minimální kapacitou 100 pracovníků. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu č. 22-22-010011 mezi Městem 
Sušice a Západočeskou energetikou a.s., Guldenerova ul. 19, Plzeň, týkající se 
zemního kabelového vedení NN, provedeného kabely AYKY 3x150+70 mm2 v délce 
260 m a AYKY 3x95+70 mm2 v délce 70 m  v k.ú. Sušice (ulice Pod nemocnicí, 
Bezručova, náb. J. Seitze). Cena  daru  byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 
41 318,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje revokaci na usnesení ZM  ze dne 7.2. 2001 ve věci 
opravy fasády objektu tělocvičny ZŠ T.G.M. Sušice,  bod a) 4. 

  
b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu veřejných WC na st.p.č. 1796 a 
st.p.č. 1796, vše v k.ú. Sušice nad Otavou,   
Sušice, za cenu  138 000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 249/2 o výměře 707 m² 
v obci Zaluží, k.ú. Vrabcov,   za 
cenu 110,- Kč za 1 m². Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji bytů v domu čp. 792/II, společných částí 
tohoto domu a pozemku parc.č. st. 1479, v ul. 5. května v Sušici, podle zákona č. 
72/1994 Sb. za smluvní cenu takto: 
byt velikosti 2+1 s podílem na společných částech domu a pozemku   za  153 450,- Kč 
byt velikosti 4+1 s podílem na společných částech domu a pozemku   za  219 294,- Kč 
Zastupitelstvo souhlasí s podáním nabídky podle  ustanovení § 22, odst. l  zákona č. 
72/1994 Sb. současným nájemcům bytů v tomto domě: 
manž. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o vykoupení a směně zastavěných částí soukromých 
pozemků  v k.ú. Sušice nad Otavou v lokalitě Sadová,  v důsledku výstavby 
inženýrských sítí,  takto: 

  
1. Vykoupení: 
vlastník                                                   parc.č. dle g.p.č.                výměra     kupní  cena 
                                                                1595-176/2000                      m²             dle ZP  

                       778/16                        10   1 878,- 

              778/15                       33  6 196,- 

                  778/14                      26   4 882,- 

                                     778/13                     32    6 008,-  

                    778/12                      32         6 008,-  
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778/11(1), 778/10(7)      8 1 502,- 

                    762/7                        24        4 506,-  

                  765/5(36), 765/4(32)68      12 768,- 
    

               celkem                                                                 233     
 43 748,- 
  
  

  
2. směna: 
vlastník                                             označená v g.p.č.               výměra           cena 
                                                           1596-176/2000                           m²             dle 

ZP  
Město Sušice                                767/8           4              602,- 

                                       767 9                  4         751,- 
     

  
s tím, že kupní smlouva na pozemek parc.č. 778/14 (manž. a na pozemky 
parc.č. 778/10 a 778/11 ( manž. ) bude podepsána po doložení notářského 
zápisu o tom, že se ČS a.s. vzdává zástavního práva k těmto prodávaným  pozemkům. 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby náklady spojené s výkupem těchto pozemků 
hradilo město. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku  parc.č. 24/3 v k.ú. 
Divišov u Sušice o výměře 39 m² do vlastnictví Města Sušice na základě předložené 
darovací smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo odložení rozpočtové změny 
7) „ Navýšení rozpočtu u organizace TS – komunální odpady pol. 5137 DHIM o částku 

120 tis. Kč“, na další jednání zastupitelstva.  
8) Zastupitelstvo města rozhodlo o odložení rozpočtové změny 
9) „Navýšení rozpočtu u organizace TS – koupaliště pol. 5171 Opravy a udržování o 

částku 50 tis. Kč.  Toto navýšení bude čerpáno z položky Rezerva na provozní výdaje. 
10) Navýšení rozpočtu u organizace TS – zimní stadion pol. 5171 Opravy a udržování o 

částku 60 tis. Kč.  Toto navýšení bude čerpáno z položky Rezerva na provozní výdaje. 
11) Navýšení rozpočtu u organizace TS – veřejné osvětlení pol. 5171 Opravy a udržování 

o částku 350 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z položky Rezerva na provozní 
výdaje“, na další jednání zastupitelstva po doplnění podkladů. 

  
c) u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá starostce při tvorbě rozpočtu na rok 2002 vyčlenit   
potřebné finanční prostředky na rekonstrukci budovy interny a radnice. 

2) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací „ Městského informačně – orientačního 
systému “ a ukládá starostce zahrnutí této akce do rozpočtu na následující rok. 

3) Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit podklady a projednat účelnost a  
možnost zřízení funkce architekta města a podat zprávu zastupitelstvu. 
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d) b e r e   n a   v ě d o m í 
1) Zastupitelstvo města bere  na vědomí informaci odprodeji nemovitostí v areálu ČOV. 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města za období leden až 

červenec roku  2001, s tím že bude doplněna položka rekonstrukce fasády Tělocvična 
T.G.M. bez plánovaných finančních prostředků a  s nulovým čerpáním. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu „ Reformy 
územní veřejné správy “. 

  
  
 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 24. září  2001 

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

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

Josef Maršát.  
2) Ověřovatele zápisu:  Josef Polauf a MUDr. Jana Bartošová. 
3) Usnesení Zastupitelstva města Sušice č. 4 ze dne 24.9.2001 k realizaci převodu  akcií 

České spořitelny , a.s. 
  

Zastupitelstvo  města Sušice 
 
a)  b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České 
spořitelny, a. s. 

 
b)  s ch v a l u j e 

1) uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 14 700 
ks  akcií    společnosti Česká  spořitelna,  a.  s.,  ISIN  CZ0008023736  (dále  jen  
„akcie“)  se společností Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, 
náhradní  identifikační  číslo  v  SCP:  0090003195, (dále  jen „kupující“), při 
zaplacení  minimální kupní ceny ve výši 130 Kč za jednu akcii,         

2) registraci  pozastavení  výkonu práva  nakládat  s  těmito  akciemi  na  
majetkovém  účtu města/obce  ve  Středisku  cenných  papírů   ve  prospěch  
obchodníka  s  cennými  papíry, společností  EPIC  Securities, a.  s.,  se sídlem  
Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČO 61858781, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751. 

3) uzavření  „Smlouvy  o  úplatném  převodu  cenných  papírů “  jejímž  
předmětem  bude  prodej akcií kupujícímu  po  odstranění  překážek,  bránících  
převodu  akcií  rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a. s., o změně 
podmínek převoditelnosti akcií, 

4) převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů . 
  

c)   d e l e g u j e 
      Sdružení  měst  a  obcí  –  akcionářů   České  spořitelny, a.  s.,  v  souladu  se  smlouvou  o    
      uzavření  budoucí smlouvy,  k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a. s., 

na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií. 
  

d)   u k l á d á 
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1) vystavit plnou moc Sdružení  měst a obcí – akcionářů  České spořitelny, a. s., k 
zastupování na valné hromadě dle bodu III. tohoto usnesení  

2) Zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících 
dokumentů  

3) Kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií. 
  

e)   r o z h o d l o  
1) Zastupitelstvo rozhodlo o schválení rozpočtové změny s tím, že výtěžek z prodeje 

akcií ve výši 1 911 000,- Kč bude použit na financování bytové výstavby NNBD 
Zahradní čtvrť Sušice.  

  
  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
  

 
  

http://www.susicenet.cz/diskuse/avypis.asp?tab=mususice&kategorie=US
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


  
  
  
  

U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 7. listopadu  2001 

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

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jana Půroková a Jan Květoň. 
3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jaroslava Prajerová a Mgr. František Březina. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke „Zřizovací listině“ příspěvkové 

organizace ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy v bodu č. 7 - Doplňková 
činnost: „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 
lektorské činnosti“.   

5) Zastupitelstvo města schvaluje darování DHIM a HIM v celkové výši 641 091,-Kč 
příspěvkové organizaci Dům penzion. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení příspěvku na provoz pro 
MKS v celkové výši 55 000,- Kč. Toto navýšení bude čerpáno z položky přijaté dary ve 
výši 10 000,- Kč a z položky Příspěvky zájmovým organizacím ve výši 45 000,- Kč. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu v částce 25 000,- Kč na zvýšení 
mzdového fondu MěKS (úhrada mzdy pro pracovníka IS do konce roku 2001). Toto 
navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu v částce 22 000,- Kč jako 
příspěvek na provoz IS do konce roku 2001. Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na 
provozní výdaje. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu provedení opravy kanalizace 
v ulici Na příkopech v částce 114 000,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva 
na provozní výdaje. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci rekonstrukce kanalizace – 
Pod Kalichem v částce 127 000,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na 
provozní výdaje.  

11) Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozpočtovou  změnu  pořízení  nového kotle pro ŠJ 
ZŠ Lerchova v ceně 99 000,- Kč. Toto navýšení bude čerpáno z položky rezerva na 
provozní výdaje.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci Rekonstrukce DD Sušice 
čp. 155/III – fasáda pol.6121 org 8013 ve výši 100 000,- Kč. Toto navýšení bude 
čerpáno z položky rezerva na investice pol. 5901 org. 73 par. 6409. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku technologie a 
interiéru rekonstruované budovy DD Sušice , čp. 155/III v Sušici, s firmou Stavební 
podnik a.s. Klatovy , Dragounská 7, 339 01 Klatovy, v celkové částce 18 562 259,50 Kč 
včetně DPH, dle nabídky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje u Sboru dobrovolných hasičů v Sušici navýšení položky 
Teplo o částku  30 tis. Kč.  Tato částka bude čerpána z rezervy na provozní výdaje. 
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15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci rekonstrukce sociálního  
zařízení  2.  a  3.  podlaží   v  objektu  Základní  umělecké  školy  v  Sušici v částce 300 
000,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva Bytservisu s.r.o. 

16) Zastupitelstvo města revokuje usnesení ze dne 13.6.2001, kterým schválilo ručení 
města za úvěr nemocnice na vybavení centrální sterilizace ve výši 3 500 000,- Kč a  
souhlasí s přistoupením města Sušice k závazku Nemocnice Sušice o.p.s. podle § 533 
občanského zákoníku, vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru reg. číslo 035001200205 ze 
dne 12.7.2001. 

17) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o dílo na výstavbu „Úpravny vody Sušice“ 
mezi městem Sušice a firmou Kašparů – Koller, Stavitelství s.r.o., Vrbenská 6, 370 31  
České Budějovice v celkové částce 55 447 555,- Kč včetně DPH s navrženými změnami 
ve smlouvě o dílo, dle dodatku z jednání dne 6.11.2001 a to: 
Oddíl V bod 2 ve znění: 
Provedené práce budou uhrazeny vždy na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou 
musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem takto 

- práce provedené v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku budou uhrazeny 
jednorázově v průběhu měsíce dubna 

- práce prováděné v dalším období budou uhrazeny 1x měsíčně 
Faktury budou uhrazeny v plné výši až do 90% z celkové sjednané ceny a zbývajících 
10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí až po jejich úplném odstranění. 
Oddíl 6 bod 3 ve znění 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury delšímu jak 90 dnů, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. Při prodlení kratším jak 90 dnů nevzniká zhotoviteli nárok na 
žádnou smluvní pokutu ani na úrok z prodlení. 
Oddíl VI bod 2 ve znění 
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Pokud prodlení zhotovitele přesáhne  30 dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za třicátý první a každý další 
i započatý den prodlení.  
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu jednáním s firmou Kašparů - Koller o 
možné změně oddílu 5, bodu 8, týkající se 10% pozastávky ve lhůtě 1 roku po předání 
a převzetí díla v návaznosti na státní dotaci. 

18) Zastupitelstvo města  schvaluje postup prací nutných k provedení transformace TS na 
o.p.s. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje pracovní skupinu, která se bude podílet na 
transformaci TS na o.p.s. ve složení: ing. Kocman, Mgr. Novák, ing.  Bachan, p. Málek, 
ing. Toman, ing. Benírške, ing. Michálek, JUDr. Štancl.  

  
b) r o z h o d l o  
  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 775/5 o výměře 639 m² 
v k.ú. Sušice nad Otavou 
za těchto podmínek: 
- kupní cena ve výši  400,- Kč za l m² 
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- úhrada celé kupní ceny při podpisu kupní smlouvy 
- do smlouvy bude zaneseno právo zpětné koupě pro prodávajícího za pořizovací 
cenu v případě, že kupující nezahájí stavbu do l,5  roku ode dne podpisu kupní 
smlouvy 
- kupující se zaváže k výstavbě 2 bytových jednotek na zakoupených pozemcích 
parc.č. 774/6 a 775/5.  
- náklady spojené s prodejem ponese kupující 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji bytů v domu čp. 294/II, společných částí 
tohoto domu a pozemku parc.č. st. 215/4, v ul. Gabrielova v Sušici, podle zákona č. 
72/1994 Sb. za smluvní ceny takto: 

  

Nájemce Cena bytu 
po slevě 
30% 
  

Cena 
pozemku 
dle ZP 

Kupní cena 
celkem 

Velikost bytu 

  78 012,- Kč     9 494,- Kč    87 506,- Kč  2+1/II. ktg. 

  54 167,- Kč     6 689,- Kč    60 856,- Kč  1+1/II. ktg. 

 100 853,- Kč   12 054,- Kč  112 907,- Kč  2+1/I. ktg. 

  91 717,- Kč   11 326,- Kč  103 043,- Kč  2+1/II. ktg. 

L k   97 702,- Kč   12 066,- Kč  109 768,- Kč  2+1/II. ktg. 

   89 410,- Kč   11 162,- Kč  100 572,- Kč  2+1/II. ktg. 

  78 756,- Kč     9 422,- Kč    88 178,- Kč  2+1/I. ktg. 

  77 123,- Kč     9 524,- Kč    86 647,- Kč  1+1/II. ktg. 

   54 171,- Kč     6 673,- Kč    60 844,- Kč  1+1/I. ktg. 

   80 168,- Kč   10 034,- Kč    90 202,- Kč  1+1/II. ktg. 

Agentura 
Gabriel 

  34 660,- Kč 
není 

uplatněna 
30% sleva 

    3 395,- Kč    38 055,- Kč Nebytová 
prostora 

o výměře 24,5 
m² 

Celkem  
10 bytů + 1 NP 

  
836 739,- Kč 

  
101 839,- Kč 

   
  938 578,- Kč 

  

  
Zastupitelstvo souhlasí s podáním nabídky podle  ustanovení § 22, odst. l  zákona č. 
72/1994 Sb. současným nájemcům bytů a nebytových prostor v tomto domě. 

  
c) o d k l á d á 

1) Zastupitelstvo města odkládá záležitost zprovoznění světelné křižovatky na nábřeží 
na příští jednání s tím, že do této doby budou předloženy nabídky minimálně 3 firem 
na rekonstrukci světelné křižovatky na nábřeží v Sušici a poté zastupitelstvo města 
rozhodne. 

  
d) b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Dopis pana ve věci stížnosti 
2) Informaci paní starostky o změně vodného a stočného 
3) Informaci paní starostky ve věci výstavby nového vlakového nástupiště. 
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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 zastupitelstva města ze dne 12. prosince  2001 

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

1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. František Březina, Jana Půroková. 
3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jaroslava Prajerová a Josef Maršát. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje ceny vodného ve výši 11,36 a stočného ve výši 24,80 

Kč bez DPH pro rok 2002. 
5) Zastupitelstvo města schválilo zakoupení nových kopírovacích strojů zn. Minolta – EP  

1054 v celkové ceně 83.177,20 Kč (78.324,-Kč + 4.853,20 Kč toner). Tato částka bude 
čerpána z rezervy na provozní výdaje. 

6) Zastupitelstvo  města  schvaluje  poskytnutí  dotace  nemocnici  v roce  2001 ve výši 2 
764 000,- Kč na pokrytí schodku hospodaření v roce 2001, který vznikl z důvodů 
krácení příjmů od zdravotní pojišťovny. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje  poskytnutí bezúročné půjčky nemocnici v roce 2002 
ve výši 2 764 000,- Kč s dobou splatnosti do roku 2005. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2 764 000,- Kč na 
poskytnutí dotace nemocnici v roce 2001. Tato částka bude čerpána z položky na 
úpravnu vody. 

9) Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení ze dne 5.9.2001 písm a), bod 9) 
schvaluje návrh notářského zápisu – smlouvy o zajištění závazku formou 
blankosměnky a svěřeneckou smlouvu uzavřenou mezi Městem Sušice a společností 
SPAK VSD Austria a.s. sepsanou notářem JUDr. Vlastimilem Heřmanem. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí prohlášení firmy SPAK GmbH, Mautner – 
Markhof – Gasse 28 – 32, A-1110 Wien ze dne 10.12.2001 . 

10) Zastupitelstvu města schvaluje navýšení finančních prostředků na akci Oprava místní 
komunikace Pod Svatoborem, Jana Jáši, Pod Antonínem o částku 115 tis. Kč. Toto 
navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení finančních prostředků 
na akci Revizní šachta u Sokolovny o částku 12 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno 
z rezervy na provozní výdaje. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení finančních prostředků 
na akci Rekonstrukce kanalizace a opravy  vodovodního řadu v ul. Kapličky v Sušici o 
částku 271 tis. Kč.  Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení finančních prostředků 
na akci  Stavební úpravy šaten a ubytovny LTC – Zimní stadion o částku 122 tis. Kč.  
Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu Vypracování projektové 
dokumentace na akci Přípojka dešťové kanalizace ul. Křičkova Sušice v celkové částce 
25 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z rezervy na projekty. 
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15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu Vypracování projektové 
dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace objektu čp.138/I – Radnice  
v celkové částce 257 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky akce Rekonstrukce 
rehabilitace. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu Vypracování projektové 
dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace objektu 131/III – Pravá interna  
v celkové částce 61 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky akce Rekonstrukce 
rehabilitace. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje do doby schválení rozpočtu pro rok 2002 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. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu stavby ulice 
V brance“ mezi  Městem  Sušice  a  Správou a údržbou silnic Klatovy, Za kasárny 
324/IV, 339 01  Klatovy. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu stavby ulice 
Nádražní – Sušice – úpravna vody – dochlorace na síti“ mezi  Městem  Sušice  a  
Správou a údržbou silnic Klatovy, Za kasárny 324/IV, 339 01  Klatovy. 

20)  Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene ulice Pražská“ 
mezi Městem Sušice a Povodí Vltavy, státní podnik  se sídlem Praha Holečkova 8, 150 
24  Praha. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 
Regiontour 2002, který se koná v Brně ve dnech 10.- 13.1.2002. Částka na tuto akci 
činí 35 000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 35 tis. Kč 
s tím, že tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 

22)  Zastupitelstvo města schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

  
b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačených částí pozemků parc.č. 36/1 a 
472/1 v k.ú. Nuzerov, v rozsahu situačního náčrtu č. 138/2001 firmy SORS s.r.o. 
Sušice, do podílového vlastnictví: 

za cenu 110,- Kč za l m² s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o revokaci rozhodnutí 

zastupitelstva ze dne 13.6.2001, bod b, odst. 1,  týkající se prodeje části ppč. 2364/4 
a 2363/11 v k.ú. Sušice nad Otavou  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene vedení veřejné telekomunikační sítě k pozemku parc.č. PK 1162 ve 
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vlastnictví Města Sušice, s firmou ČESKÝ TELECOM a.s. se sídlem Olšanská 5, 130 34 
Praha 3, podle přiloženého návrhu smlouvy. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji STL plynovodů, včetně STL plynovodních 
přípojek v Sušici, III. čtvrť, realizovaných v rámci akce „Sušice-plynofikace města, IV. 
etapa  a specifikovaných v bodu II. kupní smlouvy mezi Městem Sušice a  
Západočeskou plynárenskou a.s., E. Beneše 2439/70-2438/72, Plzeň, a to za cenu 2 
900 000,- Kč, splatnou dle návrhu platebního kalendáře bodu III. kupní smlouvy. 
Zastupitelstvo města pověřuje pí. starostku podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo 
města schvaluje rozpočtovou změnu v roce 2001 a to tak, že splátka ve výši 900 000,- 
Kč vyplývající z této kupní smlouvy bude převedena do položky rezerva na provozní 
výdaje. 

  
c) neschválilo 

1) Zastupitelstvo města nesouhlasí se zpětným odkoupením pozemku parc.č. 1010 
v k.ú. Sušice nad Otavou od společnosti KREUZER PANGRAC k.s. za navrhovaných 
podmínek. 

2) Zastupitelstvo města nedoporučuje rekonstruovat světelné signalizační zařízení na 
křižovatce ulic Příkopy – Mostní v Sušici a odkládá případné řešení této křižovatky na 
další roky. 

  
d) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Nemocnice Sušice o.p.s. o vyúčtování 
poskytnuté zdravotní péče za 1. pololetí roku 2001. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu přípravy obecně závazné 
vyhlášky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a 
diskoték se změnou čl. 3 odst. 5 týkající se času končení provozu takto:  
PO, ČT, NE  6.00 – 22.00 

 PÁ, SO  6.00 – 02.00 
Zastupitelstvo města předkládá veřejnosti návrh obecně závazné vyhlášky. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a revizního 
výboru za rok 2001.  

  
e) ukládá 

1) Zastupitelstvo města ukládá vedení města zahrnout půjčku nemocnici v roce 2002 do 
rozpočtu města na rok 2002. 

2) Zastupitelstvo města ukládá správní radě Nemocnice o.p.s. poskytovat 1x za čtvrtletí 
členům zastupitelstva informaci o plnění přijatých opatření. 

  
f) volí 

1) Zastupitelstvo města volí přísedící okresního soudu dle seznamu z přípisu Okresního 
soudu v Klatovech ze dne 26. 11. 2001. 

g) ruší 
1) Zastupitelstvo města zrušilo pozastavení platnosti Zásad prodeje bytového fondu,  

vydaných dne 19.7.2001 a souhlasí s pokračováním prodeje bytového fondu podle 
těchto zásad.  

  
h) navrhuje 
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1) Zastupitelstvo města navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu v Klatovech 
JUDr. Miloslava Formana, Villaniho 712, Sušice. 

  
  
  
 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 
 starostka  místostarosta  
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