
 

U s n e s e n í 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. února  2002 

 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a MUDr. Jaroslava 

Prajerová. 

3) Ověřovatele zápisu: Jan Květoň a MUDr. Jan Krouský  

4) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení mezi Městem Sušice a 

Stavebním a nájemním družstvem Sušice - Sadová podle předloženého návrhu a 

pověřuje starostku jejím podpisem. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí 

kupní smlouvy s jednotlivými budoucími vlastníky bytových jednotek v 6-ti bytovém 

domě v ul. Sadová podle předloženého návrhu : 

1.    vklad investičního příspěvku :   500 000,- Kč 

2. vklad investičního příspěvku : 400 000,- Kč 

3. vklad investičního příspěvku : 300 000,- Kč 

4.  vklad investičního příspěvku : 400 000,- Kč 

5.     vklad investičního příspěvku : 150 000,- Kč 

6.     vklad investičního příspěvku : 150 000,- Kč 

6) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření úvěrové 

smlouvy   s  Českomoravskou  hypoteční  bankou a.s. s dobou splatnosti na 20 let, ve 

výši do 2 330 tis. Kč s úrokovou sazbou 6% p.a., která je realizována  na pozemku, 

který bude vyčleněn na základě geometrického plánu z pozemku parc. č. 767/2, 767/4, 

778/1 a 2292 k.ú. Sušice nad  Otavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje zajištění 

tohoto úvěru: 

a) Zřízením zástavního práva k nemovitostem:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 767/2, 767/4, 778/1 a 2292 vše v k.ú. 

Sušice nad Otavou. 

b) blankosměnkou vlastní 

 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že Stavební a nájemní družstvo Sušice 

Sadová zřídí ve výši svého majetkového podílu zástavní právo k nemovitosti:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 767/2, 767/4, 778/1 a 2292 vše v k.ú. 

Sušice nad Otavou. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření úvěrové 

smlouvy   s  Českomoravskou  hypoteční  bankou a.s. s dobou splatnosti na 20 let, ve 

výši do 9 710 tis. Kč s úrokovou sazbou 6% p.a., která je realizována  na pozemku, 

který bude vyčleněn na základě geometrického plánu z pozemku parc. č. 941/45 k.ú. 

Sušice nad  Otavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje zajištění tohoto úvěru: 

a) Zřízením zástavního práva k nemovitostem:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 941/45 vše v k.ú. Sušice nad Otavou. 

b) blankosměnkou vlastní 
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Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že Stavební a nájemní družstvo Sušice 

Zahradní čtvrť Vojtěška zřídí ve výši svého majetkového podílu zástavní právo 

k nemovitosti:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 941/45 vše v k.ú. Sušice nad Otavou. 

8) Zastupitelstvo města potvrzuje svoji vůli realizovat na pozemku parc. č. 941/45 v k ú. 

Sušice výstavbu 21 bytových jednotek formou 9 bytového domu a dvou 6 bytových 

vila domů. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města a příspěvkových organizací pro rok 

2002 ve výši : 

a. Příjmy 252 616 000 Kč 

b. Výdaje            311 616 000 Kč 

c. Schodek ve výši  59 000 000 Kč  bude hrazen z přebytku 

hospodaření roku 2001. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje nezařazené investiční akce dle tohoto seznamu.  

1. zimní stadion – dokončení opláštění a vybudování šaten          1 200 000,- Kč 

2. ulice Pod Nebozízkem – technická infrastruktura                      3 200 000,- Kč 

3. přepojení průmyslového kanalizačního sběrače na městský         300 000,- Kč 

4. 40 bytových jednotek v bývalých kasárnách  PS                       1 000 000,- Kč  

5. protipovodňové opatření u Polanků                                                30 000,- Kč 

6.Laguna Fuferna – protipovodňové opatření                                2 100 000,- Kč 

7. projekt komunikace ul. Edv. Beneše                                               50 000,- Kč 

8. rekonstrukce kašny na náměstí                                                      500 000,- Kč  

9. rekonstrukce el. instalace v kině                500 000,- Kč  

11) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na základě Smlouvy o 

smlouvě budoucí ze dne 15.1.1996, uzavřené mezi prodávajícím Městem Sušice a 

kupujícími  a , 

na pozemky parc.č.  1012/2 o výměře 1382 m2, parc.č. 1012/4 o výměře 688 m2 a 

parc.č. st. 1547/1 o výměře 356 m², vše v k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou kupní 

cenu 285 080,- Kč. Kupující uhradí i ostatní náklady s prodejem spojené. 

12) Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o převod pozemků do vlastnictví města 

Sušice takto: 

l. Žádost o úplatný převod od Pozemkového fondu ČR: 

- pozemek parc.č. 979 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 364 m²  

- pozemky p.č. 1930/2 o výměře 2048 m² a parc.č. 1930/4 o výměře 1983 m²  

- pozemek parc.č. 2241  o výměře 18239 m² 

2. Žádost o bezúplatný převod od ČR-Ministerstva vnitra: 

-  pozemek parc.č. 1931 o výměře 5654 m²  

-  pozemek parc.č. 1933/2 o výměře 1923 m² 

vše v k.ú. Sušice nad Otavou 

13) Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene s ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací 

stavební akce „Sušice-úpravna vody-dochlorace na síti“ a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6, č. 7 a č. 8 ke smlouvě o zabezpečení 

zneškodnění komunálních odpadů. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje zakladatelskou listinu obecně prospěšné společnosti 

Technické služby Města Sušice o. p. s., Na Hrázi čp. 270, Sušice, 342 01, a schvaluje 

vklad města jako  zakladatele této společnosti ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo 

města jmenuje do správní rady: ing. Stanislava Karase, ing. Jana Stárka, Čestmíra 

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


Kříže, Františka Kůse, ing. Vladimíra Mirvalda, Jiřího Petráka a do dozorčí rady Petra 

Málka, Bohumila Wudyho a Václava Blažka. 

 

b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 703/52 v k.ú. Sušice nad 

Otavou o výměře 391 m² manž.

 za těchto podmínek: 

- cena 110,- Kč za l m², 

- úhrada  kupní ceny při podpisu kupní smlouvy, 

- kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu částí pozemku parc.č. 75/2 

v k.ú. Petrovice, označených v g.p.č. 214-254/2001 firmy SORS s.r.o.  Sušice těmito 

parc.č. st. 193 o výměře 20 m², 75/17 o výměře 204 m² a 75/16 o výměře 884 m², 

celkem 1108 m², z vlastnictví Města Sušice do vlastnictví Obce Petrovice. Obec 

Petrovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení veřejné zakázky „Sušice – provozování a 

údržba veřejného osvětlení“. 

 

c) neschválilo 

1) Zastupitelstvo města neschválilo uzavření smlouvy o zajištění provozu, oprav a údržby 

veřejného osvětlení v majetku Města Sušice 

2) Zastupitelstvo města neschválilo informaci ing. Broži o doplnění pracovní skupiny pro 

posouzení návrhů na změnu územního plánu SÚ Sušice 

 

d) volí 

1) Zastupitelstvo města volí přísedící okresního soudu ing. Milana Gregora a Stanislava 

Simeta. z přípisu Okresního soudu v Klatovech ze dne 19. 12. 2001. Zastupitelstvo 

města volí přísedící krajského soudu pí Jaroslavu Kononovovou z přípisu Krajského 

soudu v Plzni ze dne 14. 1. 2002. 

 

e) odkládá 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o přesunutí bodu na příští zastupitelstvo ve věci 

odprodeje pozemku parc. č. 249/2 v k.ú. Vrabcov manž. V

  

 

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města ze dne 4. března  2002 

 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Jan Květoň, Mgr. František Březina a Josef Maršát 

3) Ověřovatele zápisu: Antonína Končala a Janu Půrokovou 

4) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúročného úvěru na výstavbu úpravny vody a 

následné uzavření úvěrové smlouvy   s  Českomoravskou  záruční a rozvojovou 

bankou a.s. s dobou splatnosti na 10 let tj.  do 31.3.2014, ve výši 27 724 000,-- Kč. 

Zastupitelstvo města dále schvaluje zajištění tohoto úvěru zřízením zástavního práva 

k těmto nemovitostem: 

a) v k.ú. Sušice nad Otavou: 

- průmyslové objekty se st.p.č. 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2521/5 a 2524/6 

- jinou stavbu se st.p.č. 2523 

- technickou vybavenost se st.p.č. 2524/2, 2524/3, 2524/4, 2524/5, 2524/7, 2524/8,   

2524/9, 2524/10, 2524/11, 2524/12, 3254, 3255, 3256 a 3257 

- zastavěnou plochu – společný dvůr p.č. st. 2524/1 

b) v k.ú. Dobršín 

- technickou vybavenost se st.p.č. 99,  

- manipulační plochu p.č. 115/2 a 115/4 

- ostatní plochu p.č. 117/2 a 118/1 

5) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci 

Domov důchodců Kněžice o částku 82 126,-- Kč. Toto navýšení čerpáno z položky 

Rezerva na provozní výdaje. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 140 tis. Kč na nákup 5 ks 

počítačů pro ZŠ TGM s tím, že tato částka bude čerpána z položky Rezerva na 

provozní výdaje.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje: Uhradit částku 147 739,-- Kč, která byla vyměřena FÚ 

v Klatovech /kontrola čerpání účelových dotací z let 1997 - Rekonstrukce ochozu 

kaple Sv. Anděla Strážce v Sušici/  v termínu do 22.3.2002. Současně požádat 

Ministerstvo financí o prominutí vrácení této částky včetně penále. Tato částka bude 

použita z položky Rezerva na provozní výdaje. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje: Uhradit částku 16 638,-- Kč, která byla vyměřena FÚ 

v Klatovech /kontrola čerpání účelových dotací z let 1997 - Oprava fasády věže, 

obnova věžních hodin, oprava vnitřních omítek schodiště Radnice/  v termínu dle 

platebního výměru /v současné době není ještě částka vyměřena/. Současně požádat 

Ministerstvo financí o prominutí vrácení této částky včetně penále. Tato částka bude 

použita z položky Rezerva na provozní výdaje. 

 

b) ukládá 
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1) Zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru a investičnímu technikovi připravit na 

příští jednání zastupitelstva města podklady týkající se akce: „Rekonstrukce ochozu 

kaple Sv. Anděla Strážce v Sušici“ a „Oprava fasády, věže, obnova věžních hodin, 

oprava vnitřních omítek schodiště Radnice“ prováděných za podpory státní dotace. 

 

 

 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 10. dubna  2002 

 

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jana Půroková, MVDr. Alois Herza.  

3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jaroslava Prajerová a Josef Baierl. 

4) Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu čp. 7/I  se st.p.č. 110 a 125 v k.ú. 

Sušice nad Otavou bez výběrového řízení a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na 

úřední desce. Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním zpracování znaleckého 

posudku a pověřuje radu předložením návrhu podmínek prodeje.  

5) Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem individuální dostavby zděných garáží 

v lokalitě Hrádecká podle geometrického plánu firmy SORS s.r.o. Sušice č. 1624-

3/2002 a s prodejem 15ti pozemků parc.č. 377/33, 377/34, 377/35, 377/36, 377/37, 

377/38, 377/39, 377/42, 377/43, 377/44, 377/45, 377/46, 377/47, 377/48 a 377/49, vše 

v k.ú. Sušice nad Otavou, za cenu 8 000,-  Kč za jeden pozemek,  na základě 

komisionelního vylosování žadatelů.  

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje 2 pozemků mimo slosování takto: 

- pozemek parc.č. 377/40 - p.  bytem Sušice, 5. května 

667/II,  z důvodu platného stavebního povolení na plechovou garáž  

- pozemek parc.č. 377/41 – p.  bytem Sušice, Pravdova 

1068/II, s ohledem na zdravotní důvody. Zastupitelstvo pověřuje radu 

přípravou prodeje. 

 Zastupitelstvo města rozhodlo o konečném termínu pro podání žádostí do 30.4.2002. 

6) Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje vyznačené části st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice 

na základě žádosti manželů  a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje zajištění úvěru na výstavbu Úpravny vody v Sušici 

objektem Úpravny vody a do jeho kolaudace schvaluje dočasné zajištění úvěru 

zřízením zástavního práva k těmto nemovitostem: 

- bytový dům čp. 720 se st.p.č. 2991  

- bytový dům čp. 721 se st.p.č. 2990 

- bytový dům čp. 856 se st.p.č. 1891/1  

- bytový dům čp. 857 se st.p.č. 1891/2 

- pozemek parc.č.st. 1001 

- pozemek parc.č. 1069/39 

 vše v k.ú. Sušice nad Otavou. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MěKS Sušice dle 

přílohy. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovacím listinám organ. složek 

města: 

- Základní škola Komenského ul. 59 
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- Základní škola T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše 129 

- Mateřská škola Tylova ul. 920 

- Mateřská škola Smetanova 1095 

- Školní jídelna Nuželická ul. 25 

10) Zastupitelstvo města schvaluje použití státního příspěvku ve výši 500 000,-- Kč na 

rekonstrukci fasády věže kostela Sv. Václava. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje plnění rozpočtu města Sušice za rok 2001. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny: 

a) Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovou změnou na nákup 4 ks PC pro 

ZŠ Komenského v celkové výši 120.000,- Kč a čerpáním této částky 

z položky rezerva na provozní výdaje. 

b) Zastupitelstvo města  souhlasí  s rozpočtovou změnou na nákup nového 

laserového faxu v hodnotě 25.000,- Kč (včetně DPH). Tato částka by byla 

čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 

c) Projektová dokumentace 3x32 b.j. Vojtěška ve výši 300 tis. Kč. Tato částka 

bude použita z pol.6126 §3612 org.2227 Zahradní čtvrť-12 b.j. 

d) Projektová  dokumentace  dokončení  plynofikace  ve  výši  200 tis. Kč. 

Částka 100 tis. Kč bude použita z pol.6126 §3612 org.2227 Zahradní čtvrť-

12 b.j. Částka 100 tis. Kč bude použita z pol.5901 §6409 org.78 Rezerva na 

projekty.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje vyplatit příspěvek na činnost organizaci TJ Sokol 

Sušice ve výši 45 000,-- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje Vnitřní směrnici č.01/2002 – Pravidla pro provádění 

pokladních operací a vedení pokladny s účinností od 1.1.2002. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje nákup vozidla HYUNDAI H1 VAN v celkové částce 

592 676,--Kč pro příspěvkovou organizaci Dům Penzion. Finanční prostředky na 

nákup tohoto vozidla budou čerpány z fondu reprodukce příspěvkové organizace Dům 

Penzion. Dům Penzion bude vozidlo odepisovat od roku 2003. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na stavbu a objektů přímo funkčně souvisejících s výstavbou 

vodovodu, pro obce  Volšovy a Červené Dvorce mezi:  

a) Město Sušice a pí. – 

pozemek p.č. 20/3 v k.ú. Červené Dvorce 

b) Město Sušice a pí. 

– pozemek p.č. 20/2 v k.ú. Červené Dvorce 

c) Město Sušice a p.  – pozemek 

p.č.st. 17 v k.ú. Červené Dvorce 

d) Město Sušice a pí. – 

pozemků p.č.st. 17 a p.č. 13 v k.ú. Červené Dvorce 

e) Město Sušice a p. František Toman, Volšovy 48, Sušice – pozemků p.č. 

26 a 25/3 a 33/2 v k.ú. Červené Dvorce 

f) Město Sušice a p.  – 

pozemek p.č.st. 102 v k.ú. Dolní Staňkov 

g) Město Sušice a p.  – pozemek 

p.č.st. 102 v k.ú. Dolní Staňkov 

 Věcná břemena budou zřízena bezúplatně. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo č. 014-PÚR-02 mezi Městem Sušice a 

firmou INGEM s.r.o., Keřová 9, č.p. 320, 301 11 Plzeň na zabezpečení dokumentace 

pro územní rozhodnutí na akci „Výstavba 96 b.j. Sušice“ v částce 298 000,- Kč včetně 

DPH.  

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


18) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo č.004-PSŘ-02-P mezi Městem Sušice a 

ing. Jaroslavem Moravcem – INGEM, Mánesova 81, 320 00 Plzeň na zhotovení 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace ke 

stavebnímu  povolení  na  akci  „Projekt  dokončení  plynofikace  města  Sušice“  

v  částce 200 000,- Kč.   

 
b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektů se st.p.č. 748/3, 748/4, 748/5, 748/6 a 

pozemku parc.č. 354/2  v k.ú. Sušice nad Otavou panu 

 Sušice za celkovou kupní cenu 981 000,- Kč splatnou při podpisu smlouvy. 

Kupující zároveň uhradí případné další náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci svého usnesení ze dne 5.9.2001, bod b), 

odst. 2,  týkajícího se odprodeje pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. Vrabcov manž. 

 a  stanovuje  novou celkovou  kupní  cenu 

za tento pozemek ve  výši  15 210,- Kč. Kromě kupní ceny uhradí kupující i náklady 

s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení bezúplatného věcného břemene přístupu a 

příjezdu přes st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví města  pro vlastníky 

sousedních nemovitostí  a o zadání zpracování příslušného 

g.p. 

4) Zastupitelstvu města rozhodlo o převzetí pozemků od Lesů ČR, s.p., do vlastnictví 

Města Sušice, podle  Protokolu č. 29/2002 o předání majetku dle zákona č. 114/2000 

Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí.   

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu objektu čp. 260 se st.p.č. 586/4 

o výměře 264 m², objektu čp. 246 se st.p.č. 580/9 o výměře 200 m² a pozemku 

parc.č.580/28 o výměře 103 m², vše v k.ú. Sušice nad Otavou, z vlastnictví ČR-

Okresního úřadu Klatovy do vlastnictví Města Sušice, na základě přiložené darovací 

smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem. Zastupitelstvo města ukládá HPO 

projednat s OÚ Klatovy případné doplnění článku č. IV. návrhu darovací smlouvy o 

rozšíření účelu darování pro účely sociální a bytové. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby akce 

„Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 131/III Sušice, nábř. J. Seitze“, a to od 

firmy Zetes Klatovy spol. s r.o., K Letišti 532/II, 339 36 Klatovy, v celkové částce 

10 411 701,- Kč, bez DPH, tj. 11 030 886,- Kč, vč, DPH. 

 Zastupitelstvo města pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo mezi Městem 

Sušice a firmou Zetes Klatovy spol. s r.o., K Letišti 532/II, Klatovy, na výše uvedenou 

akci, a to za celkovou částku ve výši 11 030 886,- Kč, vč. DPH. 

 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši  4,2 mil Kč, a to navýšení 

položky rozpočtu města 6121, par. 6171, org. 2022, o částku 4,1 mil. Kč . Tato částka 

bude čerpána z položky č. 6121, par. 6171, org. 2214 – fasáda radnice a pol.č. 

6121,par. 3639,org. 2215 – střecha č.p. 10 a pol.č. 5171,par.2321,org. 2209 – 

V Brance č.p. 156/I a pol.č.6121,par.3639,org.2206 – Luh rekonstr. lesoparku a pol.č. 

5901,par. 6409, org. 73 – rezerva investice a navýšení položky č. 6126,par.6171,org. 

2022 o částku 0,1 mil Kč. Tato částka bude čerpána z položky č. 5901,par. 6409, org. 

73 – rezerva investice. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve 

výši 2 764 000,- Kč Nemocnici Sušice o. p. s. s termínem splatnosti do 31.12.2005. 

 

c) revokuje 
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1) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 4.4.2001, bod b), odst.4), týkající 

se  odprodeje pozemku parc.č. 774/5 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 639 m²  

 za cenu 550,- Kč za l m², a to z důvodu, že dosud s Městem Sušice 

neuzavřel příslušnou kupní smlouvu a pověřuje radu řešit prodej tohoto pozemku 

jinému zájemci. 

2) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 4.3.2002 pod bodem a), odst. 4 

v části, ve které schválilo zajištění bezúročného úvěru na výstavbu úpravny vody 

zřízením zástavního práva k těmto nemovitostem :  

 a) v k.ú. Sušice nad Otavou : 

- průmyslové objekty se st.p.č. 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2521/5 a 2524/6 

- jinou stavbu se st.p.č. 2523 

- technickou vybavenost se st.p.č. 2524/2, 2524/3, 2524/4, 2524/5, 2524/7, 

2524/8, 2524/9, 2524/10, 2524/11, 2524/12, 3254, 3255, 3256 a 3257 

- zastavěnou plochu – společný dvůr p.č.st. 2524/1 

     b)  v k.ú. Dobršín 

- technickou vybavenost se st.p.č. 99, 

- manipulační plochu p.č. 115/2 a 115/4 

- ostatní plochu p.č. 117/2 a 118/1     

 

d) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci týkající se akcí realizovaných v roce 

1997 v rámci programu ministerstva kultury regenerace památkových zón. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí „Výroční zprávu za rok 2001“ Městského 

kulturního střediska, „Zprávu o stavu zařízení 2001 – 2002“ Sociálních služeb Města 

Sušice, „Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domova důchodců 

Kněžice za rok 2001“, „Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2001“ a Výroční 

zprávu o činnosti školy za školní rok 2000/2001“ Základní školy Sušice, Lerchova ul. 

1112. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení veřejné ankety k provozu diskoték. 

 

 Zastupitelstvo města vzalo opakovaně na vědomí podnět občanů města Sušice 

předložený SON Sdružením nájemníků, místní organizace Sušice, týkající se 

navrhovaných změn zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových 

domů v majetku města. 

 

 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. května  2002 

 

 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 
1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Jan Květoň, Jana Půroková a Vladimír Beneš. 

3) Ověřovatele zápisu: Josef Maršát a ing. Petr Kocman 

4) Zastupitelstvo města souhlasí s vystavením blankosměnky jako zajišťovacího 

instrumentu za úvěr na akci „Úpravna vody Sušice“. 

 

 

 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. června 2002 

  

  

 Zastupitelstvo města:  

  

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: p. Půroková Jana, p. Baierl Josef, p. MVDr.Zelený Jiří . 

3) Ověřovatele zápisu: p. MUDr. Prajerová J., p. Květoň J. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje vylosování žadatelů o prodej pozemků  pod zděné 

garáže v lokalitě Hrádecká dle přiloženého zápisu. 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena za l pozemek bude činit  8 000,- Kč a bude kupujícím uhrazena při 

podpisu kupní smlouvy 

- do kupní smlouvy bude zakotveno pro prodávajícího předkupní právo za 

pořizovací cenu pro případ, že kupující nezahájí stavbu do 1 roku od podpisu 

kupní smlouvy  a nebo v této době převede pozemek jinému vlastníku     

- kupující uhradí náklady s prodejem spojené (poměrnou částku za vypracování g.p., 

ZP, náklady na KS a vklad do KN) 

5) Zastupitelstvo města schválilo pro DD název: Domov důchodců Sušice. 

Zastupitelstvo schválilo pro přechodné období předložený dodatek ke stávající 

zřizovací listině DD Kněžice, schválené zastupitelstvem dne 13.6.2001, usnesení bod 

b), odst. 5. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje naplnění sociálního fondu SML, spol. s r.o. formou 

peněžního daru města ve výši 45 000,- Kč na základě přiložené darovací smlouvy.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na nákup 5 ks PC pro ZŠ Lerchova     

v celkové částce cca 150.000,- Kč. Tato částka by byla čerpána z položky rezerva na 

provozní výdaje.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení 3x32 b.j. Vojtěška ve výši 700tis. Kč. Částka ve výši 350tis. Kč 

bude použita z pol.6126 §3612 org.2004 Přestavba kasáren na byty – projekt, částka 

ve výši 150tis. Kč bude použita z pol.6126 §2212 org.2003 Úprava vjezdu do kasáren, 

částka ve výši 200tis. Kč bude použita z pol.5901 §6409 org.74 Rezerva – provozní 

výdaje. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na havárii vodovodního řadu – 

Autobusové nádraží v Sušici ve výši 155tis. Kč. Tato částka bude použita z pol.5901 

§6409 org.74 Rezerva – provozní výdaje. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na projektovou dokumentaci – 

přepojení průmyslového kanalizačního sběrače na sběrač městský ve výši 23tis. Kč. 

Tato částka bude použita z pol.5901 §6409 org.74 Rezerva – provozní výdaje. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky na Věž kostela o částku 15 tis. Kč. 

Částka ve výši 15 tis. Kč bude použita jako příspěvek. Dále zastupitelstvo města 

schvaluje změnu rozpočtové položky této akce, dle charakteru příspěvku.  
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12) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky na akci: Rekonstrukce WC – ZŠ 

Lerchova o částku 130 tis. Kč. Částka ve výši 130 tis. Kč bude použita z pol.5901 

§6409 org.73 Rezerva na investice. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje vyplatit příspěvek na činnost organizaci TJ Sušice ve 

výši 70 000,-- Kč. 

14) Zastupitelstvo města souhlasí se zněním smlouvy o vzájemné spolupráci na projektu 

Otavská plavba a pověřuje starostku jejím podpisem. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.3.2002 v souladu s nařízení vlády č. 

358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění,  

úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto: 

Člen zastupitelstva města   540,- Kč 

Člen rady města 1 590,- Kč  

Předseda komise 1 590,- Kč 

Předseda výboru           1 590,- Kč 

16) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy  o bezúplatném převodu varhan a 

pověřuje starostku jejím podpisem. 

-Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Gymnázium Sušice 

na úpravy interiéru Smetanova sálu ve výši 35 000,- Kč a rozpočtovou 

změnou, rozpočtová položka 184 3121 5339. 

-Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 30 000,- Kč na 

demontáž a převoz varhan do opravy, rozpočtová položka 201 3312 5169. 

-částku 65 000,- Kč bude snížena rezerva na provozní výdaje v položce 74 6409 

5901. 

-Zastupitelstvo města ukládá vedení města zahrnout částku 170 000,- Kč na 

opravu varhan do rozpočtu roku 2003.   

17) Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření úvěrové 

smlouvy   s  Českomoravskou  hypoteční  bankou a.s. s dobou splatnosti na 20 let, ve 

výši do 2 330 tis. Kč s úrokovou sazbou 6% p.a., která je realizována  na pozemku, 

který bude vyčleněn na základě geometrického plánu z pozemku parc. č. 767/2, 767/4, 

778/1 a 2292 k.ú. Sušice nad  Otavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje zajištění 

tohoto úvěru: 

a) Zřízením zástavního práva k nemovitostem:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 767/2, 767/4, 778/1 a 2292 a k těmto 

vyjmenovaným pozemkům, vše v k.ú. Sušice nad Otavou. 

b) blankosměnkou vlastní 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že Stavební a nájemní družstvo Sušice Sadová 

zřídí ve výši svého majetkového podílu zástavní právo k nemovitosti:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického plánu 

vyčleněním z pozemku č. parc. 767/2, 767/4, 778/1 a 2292 a k těmto vyjmenovaným 

pozemkům, vše v k.ú. Sušice nad Otavou.“ 

bod a), odst. 7): 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření úvěrové 

smlouvy   s  Českomoravskou  hypoteční  bankou a.s. s dobou splatnosti na 20 let, ve 

výši do 9 710 tis. Kč s úrokovou sazbou 6% p.a., která je realizována  na pozemku, 

který bude vyčleněn na základě geometrického plánu z pozemku parc. č. 941/45 k.ú. 

Sušice nad  Otavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje zajištění tohoto úvěru: 
a) Zřízením zástavního práva k nemovitostem:  
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k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 941/45 a k tomuto pozemku, vše v k.ú. 

Sušice nad Otavou. 

b) blankosměnkou vlastní 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že Stavební a nájemní družstvo Sušice 

Zahradní čtvrť Vojtěška zřídí ve výši svého majetkového podílu zástavní právo 

k nemovitosti:  

k rozestavěné budově na pozemku, který vznikne na základě geometrického 

plánu vyčleněním z pozemku č. parc. 941/45 a k tomuto pozemku, vše v k.ú. 

Sušice nad Otavou.“ 

  

b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. st. 60/8 o výměře 32 m²  

s objektem skladu, podle g.p.č. 1675-30/2002 firmy SORS s.r.o. Sušice, kupujícímu 

za celkovou kupní cenu 64 000,- Kč. 

Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu zděné garáže se st.p.č. 506/3 

manželům , Nádražní 138/II, za cenu 20 

000,- Kč a objektu bývalé prádelny se st.p.č. 506/5 manželům 

 za  cenu 35 000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků podle g.p. firmy SORS s.r.o. Sušice 

č. 1624-3/2002 pro stavbu zděných garáží v lokalitě Hrádecká takto: 

 - 15ti pozemků vylosovaným žadatelům: 
p.p.č. 377/33 – 

p.p.č. 377/34 –  

p.p.č. 377/35 –  

p.p.č. 377/36 – 

p.p.č. 377/37 – 

p.p.č. 377/38 –  

p.p.č. 377/39 –  

p.p.č. 377/42 – 

p.p.č. 377/43 –   

p.p.č. 377/44 – 

p.p.č. 377/45 –  

p.p.č. 377/46 – 

p.p.č. 377/47 – 

p.p.č. 377/48 – 

p.p.č. 377/49 – 

- přímý prodej pozemku parc.č. 377/40 

a pozemku parc.č. 377/41 

. 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena za l pozemek bude činit  8 000,- Kč a bude kupujícím uhrazena při 

podpisu kupní smlouvy 

- do kupní smlouvy bude zakotveno pro prodávajícího předkupní právo za 

pořizovací cenu pro případ, že kupující nezahájí stavbu do 1 roku od podpisu 

kupní smlouvy  a nebo v této době převede pozemek jinému vlastníku     

- kupující uhradí náklady s prodejem spojené (poměrnou částku za vypracování 

g.p., ZP, náklady na KS a vklad do KN) 
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4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji nemovitostí v areálu ČOV v Sušici firmě 

HSF International s. r.o., se sídlem Sušice II, Pražská 250, v tomto rozsahu: 

v k.ú. Sušice nad Otavou: 

-objekt haly na st.p.č. 2522 

-st.p.č. 2522 o výměře 694 m²   

-část pozemku parc.č. 2445 označeném jako   2445/4  o výměře   1 168   m²  

v k.ú. Dobršín: 

-objekt haly na st.p.č. 97 s instalovaným jeřábem 

-st.p.č. 97 o výměře 1521 m²   

-část pozemku parc.č. 115/5 označeném jako  115/10   o výměře  4 961  m²  

-část pozemku parc. č. st. 98 označeném jako  st. 98/4  o výměře  1 673  m² 

za celkovou smluvní kupní cenu ve výši  3 400 000,- Kč podle předloženého návrhu 

kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po  povolení výjimky 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačené části pozemku parc.č. 327/1 

v k.ú. Sušice nad Otavou p. , za cenu 310,- 

Kč za 1 m². Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 4 bytových jednotek v bytovém domě č.p.                  

669/II, ul. Smetanova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných 

částí domu a  pozemku stpč. 1184 v k.ú. Sušice nad Otavou, těmto stávajícím 

nájemcům: 

1.       cena bytu včetně 40% slevy   188 432,- Kč 

                              cena pozemku                         22 676,- Kč 

                                 Celkem                                     211 108,- Kč 

  

2.            cena bytu včetně 40% slevy   172 996,- Kč 

                                   cena pozemku                         20 664,- Kč 

                              Celkem                                  193 660,- Kč 

  

3.     cena bytu včetně 40% slevy   184 835,- Kč 

                              cena pozemku                         22 132,- Kč 

                             Celkem                                    206 967,- Kč 

  

4.  cena bytu včetně 40% slevy   194 504,- Kč 

                             cena pozemku                      23 856,- Kč 

                               Celkem                              218 360,- Kč 

Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky 

podílet se ¼ na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka 

vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.  

Zastupitelstvo souhlasí s podáním nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1 zákona č. 

72/1994 Sb. současným nájemcům v tomto bytovém domě. 

  

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 12 bytových jednotek  

v bytovém domě č.p. 766/II a 767/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným                            

podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 1379 a 1380 

v k.ú. Sušice nad Otavou, těmto stávajícím nájemcům :   

č.p. 767/II 

1.       cena bytu včetně 40% slevy  161 664,- Kč 

     1+2                     cena pozemku                         5 265,- Kč 

                                  Celkem                          1 66 929,- Kč 
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2.   cena bytu včetně 40% slevy  81 648,- Kč 

    1+1                    cena pozemku                        2 659,- Kč 

                               Celkem                                 84 307,- Kč 

  

3.       cena bytu včetně 40% slevy  117 636,- Kč 

     1+1                    cena pozemku                        3 830,- Kč 

                              Celkem                              121 466,- Kč 

  

4.   cena bytu včetně 40% slevy  214 710,- Kč 

     1+3                     cena pozemku                        6 992,- Kč 

                                   Celkem                             221 702,- Kč 

  

5.        cena bytu včetně 40% slevy  83 706,- Kč 

      1+1                    cena pozemku                        2 726,- Kč 

                                 Celkem                                86 432,- Kč 

  

6.  cena bytu včetně 40% slevy  126 984,- Kč 

       1+2                    cena pozemku                         4 136,- Kč 

                              Celkem                                 131 120,- Kč 

  

č.p. 766/II 
1.  cena bytu včetně 40% slevy  155 658,- Kč 

       1+2              cena pozemku                        5 069,- Kč 

                              Celkem                              160 727,- Kč 

  

2.  cena bytu včetně 40% slevy  121 716,- Kč 

       1+2             cena pozemku                       4 078,- Kč 

                          Celkem                               125 794,- Kč 

  

3.    cena bytu včetně 40% slevy  82 188,- Kč 

       1+1              cena pozemku                        2 707,- Kč 

                          Celkem                                84 895,- Kč 

  

  

4.   cena bytu včetně 40% slevy  188 928,- Kč 

       1+3                    cena pozemku                      6 153,- Kč 

                                Celkem                        195 081,- Kč 

  

5.   cena bytu včetně 40% slevy  83 772,- Kč 

        1+1              cena pozemku                   2 728,- Kč 

                             Celkem                         86 500,- Kč 

  

6.  cena bytu včetně 40% slevy  91 812,- Kč 

       1+1                   cena pozemku                    2 990,- Kč 

                           Celkem                            94 802,- Kč 
                                                

Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet 

se 1/12 na nákladech  zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka 

vypracovaného  na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy. 
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Zastupitelstvo souhlasí s podáním nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1 zákona č. 

72/1994 Sb. současným nájemcům v tomto bytovém domě. 

  

c) nedoporučuje 

1) Zastupitelstvo města nedoporučuje odprodej domu Branky 156/I se sp. č. 10/I v Sušici 

p. 

  

d) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitostí: objektu na st.p.č. 580/24,  st.p.č. 580/24,  st.p.č. 580/52  a st.p.č. 580/31, 

vše v k.ú. Sušice nad Otavou, v areálu býv. kasáren PS, z ČR-Ministerstva financí – 

Generálního ředitelství cel na Město Sušice s tím, že o převodu rozhodne po dojednání 

konečných podmínek převodu. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí „Výroční zprávu Nemocnice Sušice o. p. s. za 

rok 2001.“ 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí „Vyhodnocení ekonomické situace v Nemocnici 

Sušice o.p.s.“ 

  

e) nevyhovuje: 

Zastupitelstvo města Sušice nevyhovuje žádosti pana  o 

prominutí  pohledávky ve výši 21.700,-Kč. 

  

f) ukládá: 

1) Ukládá HPO jednat se zájemcem o otázce možného pronájmu domu 

Branky 156/I se st.p.č. 10/I v Sušici. 

2) ZM ukládá zadat HPO znalecký posudek na objekt DD Kněžice. 

3) Projednat možnost použití WC TJ ve sportovní hale pro dětské hřiště. 

  

g) revokuje 

1) Revokuje usnesení ZM ze dne 13.2.2002 bod a), odst. 6). 

  

  

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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U s n e s e n í 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města ze dne 12. června  2002 

 

  

 Zastupitelstvo města:  

  

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání  

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Březina František, Ing. Prosserová      

Markéta 

3) Ověřovatele zápisu: Jana Půroková, MVDr. Herza Alois 

4) Zastupitelstvo města schvaluje: 

 Čerpání investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč s dobou splatnosti 8 let na akci Úpravna 

vody v Luhu od ČSOB, a.s. Zajištění úvěru na akci Úpravna vody v Luhu zřízením 

zástavního práva k  nemovitostem dle výběru odhadce ČSOB, a.s. 

 Čerpání investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč s dobou splatnosti 8 let na akci 

Rekonstrukce budovy radnice od Komerční banky, a.s. Zajištění úvěru na akci 

Rekonstrukce budovy radnice zřízením zástavního práva k  nemovitostem v hodnotě 4 

mil. Kč a blankosměnkou. 

 ZM souhlasí s dostavbou šaten v části pod tribunami ZS a dokončením venkovních 

úprav včetně odvodnění, souhlasí s dopracováním PD a vyhledáním dodavatele, 

v rozsahu předběžné kalkulace cca 2mil. korun. ZM pověřuje radu města zajištěním 

realizace tohoto postupu  s tím, že srpnovému zastupitelstvu bude předložena finanční 

kalkulace dle výb. řízení a návrh na provedení rozpočtové změny dle vývoje finanční  

situace a hospodaření města. 

  

b) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí studii rekonstrukce radnice z měsíce května 

2002. 

  

  

 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 19. července  2002 

 

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Antonín Končal a MUDr. Jan Krouský. 

3) Ověřovatele zápisu: ing. Petr Kocman a Josef Maršát. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 

0596/02/5068 uzavřenou mezi Československou obchodní bankou a.s. Praha 1, Nové 

Město, 115 20 Na Příkopě 854/14 a městem Sušice se sídlem náměstí Svobody 138/I 

v Sušici jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k budově čp. 10 se stpč. 113/1 a 

k budově čp. 29 se stpč. 13 v k.ú. Sušice nad Otavou za poskytnutý úvěr ve výši 15 

mil. Kč s příslušenstvím na stavbu „Úpravna vody Sušice“. 

5) Paní starostka seznámila přítomné s informací týkající se památníku osvobození před 

parkem TGM. V rozpočtu města byla schválena částka ve výši cca 150 tis. Kč na 

obnovení nápisu jmen padlých v I. a II. světové válce. Vzhledem k tomu, že 

předložená nabídka firmy Kamenosochařství Karel Pokorný činí částku 394 225,- Kč 

doporučuje zastupitelstvo realizovat tuto akci v rozpočtu příštího roku. Finanční 

prostředky které zůstaly v rozpočtové položce park TGM ve výši cca 120 tis. Kč 

doporučuje zastupitelstvo použít na instalaci pamětní desky která bude umístěna 

v průčelí památníku padlých a na které bude následující text vyrytý do žulové desky 

ve znění: „Na paměť občanů Sušicka, kteří v letech 1948-1989 vinou komunistického 

režimu zahynuli nebo byli pronásledováni, věnuje Město Sušice, Svaz PTP-VTNP, 

Konfederace politických vězňů“. Zbylé finanční prostředky by byly využity na opravu 

schodů vedoucích ke škole TGM  a opravu schodišťových zdí. 

 

b) s t a n o v u j e 

1) Zastupitelstvo města Sušice na svém mimořádném zasedání stanovuje podle ust, § 68 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů nově voleného zastupitelstva na 

21 členů.  

 

  

 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 11. září  2002 
  
 Zastupitelstvo města:  
 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jana Bartošová a Mgr. Josef 

Baierl 

3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jaroslava Prajerová a JUDr. Miloslav Forman 

4) Zastupitelstvo města schvaluje pro škol. rok 2002/2003 tento příspěvek na částečnou 

úhradu neinvestičních  nákladů MŠ :  

 u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (5 dnů v měs.- u MD): denní příspěvek  

20,-Kč  

 u ostatních zapsaných dětí: měsíční příspěvek  240,-Kč s tím, že částka bude 

použita na částečnou úhradu nákladů příslušné mateřské školy  

5) Zastupitelstvo města schvaluje pro školní rok 2002/2003 tento příspěvek na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů ŠD: 

 2

00,- Kč za pololetí školního roku za každého zapsaného žáka 

 2

0,- Kč v době hlavních prázdnin za každý započatý týden  

           Částka bude použita na částečnou úhradu nákladů ŠD. 

6) Zastupitelstvo města souhlasí se vznikem nových příspěvkových organizací, a to: ZŠ 

Komenského, ZŠ T.G.Masaryka, ŠJ Nuželická, MŠ Smetanova, MŠ Tylova. 

Zastupitelstvo města  souhlasí se zrušením organizačních složek města: ZŠ 

Komenského, ZŠ T.G.Masaryka, ŠJ Nuželická, MŠ Smetanova, MŠ Tylova.     

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listiny pro příspěvkové organizace: ZŠ 

Komenského, ZŠ T.G.Masaryka, ŠJ Nuželická, MŠ Smetanova, MŠ Tylova.    

7) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nemovitosti areálu bývalého DD 

Kněžice formou výběrového řízení. Zastupitelstvo města  rozhodlo o tom, že v případě 

prodeje nemovitosti pro obec Petrovice bude kupní cena stanovena ve výši 50% dle 

znaleckého posudku. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s vyžádáním areálu Školy v přírodě Nuzerov od Kraje 

Ústí nad Labem za podmínky bezúplatného převodu areálu do vlastnictví města 

Sušice a pověřuje starostku jednáním v této věci. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 

035000200043 ze dne 7.8.2000 a Smlouvu o poskytnutí zajištění číslo 035000610431.  

10)  Zastupitelstvo města schvaluje zajištění úvěru na Rekonstrukci budovy radnice 

vystavením 4 ks blankosměnek a zřízením zástavního práva k nemovitostem: 

- administrativní budova čp. 131 na st.p.č. 851 

- pozemek st.p.č. 851, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p.č. 1590/6, ostatní plocha 

11)  Zastupitelstvo města schvaluje použití dotace /reforma státní správy/ ve výši 5 mil. Kč 

následně: 

 Přestěhování Městského úřadu do bývalých kasáren – 1 500 000,-- Kč 
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 Vybudování počítačové sítě /1. etapa/ – 3 500 000,-- Kč 

12)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny: 

1. Villaniho ul. – dokončení chodníku ve výši 35tis. Kč. Částka ve výši 35tis. Kč 

bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje. 

2. Opravy na chatě a rozhledně Svatobor ve výši 90 tis. Kč. ,-- Kč. Částka ve výši 

90tis. Kč bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje. 

3. Likvidace povodňových škod – příjem neinvestiční dotace ve výši 2 800tis. Kč a 

její použití: 

 Oprava místních komunikací ve výši   1 110 000,-- Kč 

 Čištění a opravy kanalizací ve výši  1 090 000,-- Kč 

 Čištění města a likvidace odpadu ve výši   600 000,-- Kč 

4. Zrušení akce Rekonstrukce ul. 5.května ve výši  3 070 000,-- Kč a tuto částku 

vyčlenit v rezervě na provozní výdaje s účelem použití likvidace povodňových 

škod. 

5.  Volšovy – oprava místní komunikace ve výši 220tis. Kč. Částka bude čerpána 

z položky 5901, par. 6409,org. 73 – rezerva investice. 

6.  Sušice – rekonstrukce objektu Nábř. J.Seitze č.p. 131 ve výši 39 tis. Kč bude 

čerpána z rezervy položka na investice a souhlasí s navrhovaným finančním 

řešení těchto úprav. 

7.  Mzdy – zákonné navýšení + 2  pracovníci. U organizace 201 – Správa města 

ponížit pol 5901 o 1 685 tis. Kč, a povýšit položku 5111 o 1 248 tis. Kč, a pol. 

5121 o 325 tis. Kč, a pol. 5122 o 112 tis. Kč. Dále u organizace 264 – MP 

ponížit pol 5901 o 269 tis. Kč, a povýšit položku 5111 o 199 tis. Kč, a pol. 5121 

o 52 tis. Kč, a pol. 5122 o 18 tis. Kč. Dále u organizace – TS ponížit pol 5901 o 

546 tis. Kč, a povýšit položku 5111 o 404 tis. Kč, a pol. 5121 o 106 tis. Kč, a 

pol. 5122 o 36 tis. Kč.  

8.   Zastupitelstvo města schvaluje použití výnosu z prodeje nemovitosti č.p. 7/I 

v Sušici takto: 

a. předčasné splacení úvěru na Nemocnici – Monoblok ve výši 1 070 000,- Kč 

b. vybavení zimního stadionu viz podklad – 500 000,- Kč 

c. nákup vozidla pro Městskou policii – leasing – 173 000,- Kč (akontace 30% 

+ 3 splátky) 

9. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení nákupu materiálu na opravu 

komunikace po povodni ve výši 300 00,- Kč s tím, že tato částka bude hrazena 

z rezervy na provozní výdaje. 

13)  Zastupitelstvo města souhlasí se změnou postupu při dostavbě šaten zimního stadionu 

a dokončením venkovních úprav. Nejdříve bude provedena II. etapa – přístavba a 

vestavba ke stávajícímu objektu ubytovny a zároveň budou provedeny venkovní 

úpravy  související  s  odvedením  dešťových  vod –  v  předpokládané  celkové  ceně 

2 530 000,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá investičnímu technikovi dr. Šambergerovi 

a technikovi p. Lerchovi zajistit zahájení realizace akce. 

14) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 500 000,- Kč na zahájení 

stavebních prací v letošním roce s tím, že akce bude dokončena v roce 2003. 

15)  Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním změny ÚP, do níž budou zahrnuty 

vybrané náměty podané v rámci jeho dvouleté aktualizace.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje jako zpracovatele změny ÚP Projektový atelier AD, 

ing. arch. Daněk, Husova 4, České Budějovice. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nemovitosti areálu bývalého DD 

Kněžice formou výběrového řízení. Zastupitelstvo města  rozhodlo o tom, že v případě 
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prodeje nemovitosti pro obec Petrovice bude kupní cena stanovena ve výši 50% dle 

znaleckého posudku. 

 

b) rozhodlo 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 6 bytových jednotek v bytovém domě č.p. 

784/II, ul. Smetanova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných 

částí domu a  pozemku stpč. 1225 v k.ú. Sušice nad Otavou, těmto stávajícím 

nájemcům: 

1. – cena bytu včetně 40% slevy :   130 123,- Kč 

                                                 cena pozemku  :                            3 079,- Kč 

                                                Celkem  :                                      133 202, - Kč 

                                              ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

2. – cena bytu včetně 40% slevy :  133 861,- Kč 

                                                      cena pozemku :                            3 128,- Kč 

                                                      Celkem  :                                  136 989,- Kč 

                                                ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

3.  – cena bytu včetně 40% slevy :  130 823,- Kč 

                                                        cena pozemku :                          3 112,- Kč 

                                                        Celkem  :                                 133 935,- Kč 

                                                  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

4. – cena bytu včetně 40% slevy :                      132 073,- Kč 

                                   cena pozemku                                                  3 128,- Kč 

                                 Celkem                                                           135 201,- Kč 

                               ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

5. – cena bytu včetně 40% slevy : ´                   134 270,- Kč 

                                  cena pozemku :                                                3 137,- Kč 

                                  Celkem                                                         137 407,- Kč 

6. – cena bytu včetně 40% slevy :  157 742,- Kč 

                                                             cena pozemku:                   4 407,- Kč 

                                                             Celkem                         162 149,- Kč   

 

 Podmínkou převodu bytu je povinnost budoucích kupujících každé bytové jednotky 

podílet se na úhradě 1/6 nákladů za zpracování znaleckého posudku a prohlášení 

vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.  

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1 

zákona č. 72/1994 Sb. současným nájemcům v tomto bytovém domě. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat 8 bytových jednotek v bytových domech č.p. 

739/II a 740/II, ul. Villaniho, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, 

společných částí domu a pozemku stpč. 1641 a 1642 v k.ú. Sušice nad Otavou, 

stávajícím nájemcům těchto bytů.  

 

Ocenění jednotlivých bytů : 

 č.p. 739/II 

1. – cena bytu včetně 40% slevy  159 134,- Kč 

                                                       cena pozemku                      5 026,- Kč 

                                                      Celkem                                     164 160,- Kč 

                                                    ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

2. – cena bytu včetně 40% slevy :        147 417,- Kč 
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                                  cena pozemku                         4 625,- Kč 

                                  Celkem                                                       152 042,- Kč 

                                ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

3. – cena bytu  včetně 40% slevy :  146 851,- Kč 

                                                     cena pozemku                             4 639,- Kč 

                                                     Celkem                                    151 490,- Kč 

                                                   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

4.  – cena bytu včetně 40% slevy : 154 561,- Kč 

                                                              cena pozemku                      4 849,- Kč 

                                                              Celkem                           159 410,- Kč 

                                                            ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

č.p. 740/II    

5.  – cena bytu včetně 40% slevy  :  153 157,- Kč 

                                                     cena pozemku                          4 838,- Kč 

                                                     Celkem                                 157 995,- Kč 

                                                    ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

6.  – cena bytu včetně 40% slevy :               152 064,- Kč 

                                   cena pozemku                                            4 770,- Kč 

                                  Celkem                                                     156 834,- Kč 

                                 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

7. –  cena bytu včetně 40% slevy :  152 947,- Kč 

                                                      cena pozemku                            4 797,- Kč 

                                                      Celkem                                    157 745,- Kč 

8. – cena bytu včetně 40% slevy :  150 920,- Kč 

                                                         cena pozemku                          4 767,- Kč 

                                                        Celkem                                 155 687,- Kč 

                                                       ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´    

 

 Podmínkou převodu bytu je povinnost  budoucích kupujících každé bytové jednotky 

podílet se 1/8 na úhradě nákladů za zpracování znaleckého  posudku a prohlášení 

vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1 

zákona č. 72/1994 Sb. současným nájemcům v tomto bytovém domě. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 8 bytových jednotek v bytových domech 

č.p. 735/II a 736/II, ul. Villaniho, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, 

společných částí domu a pozemku stpč. 1300 a 1301 v k.ú. Sušice nad Otavou, 

stávajícím nájemcům těchto bytů.  

 

Ocenění jednotlivých bytů :  

Č.p. 736/II – Villaniho ul. 

1. ena bytu včetně 40% slevy :  131 948,- Kč 

                                                     cena pozemku                          4 816,- Kč 

                                                     Celkem                                     136 764,- Kč 

                                                ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

2. – cena bytu včetně 40% slevy :  127 703,- Kč 

                                                      cena pozemku                            4 661,- Kč 

                                                     Celkem                                      132 364,- Kč 

                                                    ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

3. – cena bytu včetně 40% slevy :            129 477,- Kč 
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                                           cena pozemku                                          4 725,- Kč 

                                           Celkem                                                 134 202,- Kč 

                                           ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

4.  – cena bytu včetně  40% slevy :                       129 847,- Kč 

                               cena pozemku                                                      4 739,- Kč 

                               Celkem                                                             134 586,- Kč 

                              ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   

                 

Č.p. 735/II – Villaniho ul. 

5.  – cena bytu včetně 40% slevy :  127 562,- Kč 

                                                          cena pozemku                             4 656,- Kč 

                                                          Celkem                               132 218,- Kč 

6.  – cena bytu včetně 40% slevy :                  127 510,- Kč 

                                      cena pozemku                                              4 654,- Kč 

                                      Celkem                                                     132 164,- Kč 

                                     ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

7. – cena bytu včetně 40% slevy :     132 477,- Kč 

                                                     cena pozemku                               4 835,- Kč 

                                                    Celkem                                      137 312,- Kč 

                                                   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

8. –  cena bytu včetně 40 slevy :                          130 123,- Kč 

                                  cena pozemku                                              4 749,- Kč 

                                  Celkem                                                         134 872,- Kč 

                              ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 V radě projednáno dne 15.4.2002, kde byl schválen záměr prodeje 8 bytových 

jednotek. 

Jedná se o 8 bytů, kde na základě sdělení ceny za bytovou jednotku, s příslušným 

podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku, všichni nájemníci 

nadále trvají a souhlasí s prodejem bytů dle zák. č. 72/1994 Sb. 

Podmínkou převodu bytu je povinnost budoucích kupujících každé bytové jednotky 

podílet se 1/8 na úhradě nákladů za zpracování znaleckého posudku a prohlášení 

vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy. 

4)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji bytů v domě č.p. 294/II v Sušici, a 

příslušný podíl na společných částech tohoto domu a pozemku stpč. 215/4, o které 

neprojevili stávající nájemníci zájem, dalším nájemcům v tomto domě takto :  

Panu : 

- byt 1+1/II kat. ( nájemce   ) za původní smluvní cenu 90 202,- Kč   

- byt  2+1/II kat. (nájemce )  za původní smluvní cenu  87 506,- Kč 

panu : 

- byt  2+1/II kat. (nájemce pan ) za původní smluvní cenu  103 043,- Kč 

Reklamní agentura Gabriel, Sušice 

(nájemce nebytového prostoru) 

- byt 1+1/II kat. (nájemce pan  za původní smluvní cenu 60 856,- Kč 

Podmínkou převodu bytu je povinnost budoucích kupujících každé bytové jednotky 

podílet se 1/8 na úhradě nákladů za zpracování znaleckého posudku a prohlášení 

vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada sepisu kupní smlouvy.  

Zastupitelstvo souhlasí s podáním nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1 zákona č. 

72/1994 Sb. současným nájemcům v tomto bytovém domě. 
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5) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku se smlouvou o investičním příspěvku 

a smlouvou o budoucí smlouvě nájemní s jednotlivými budoucími vlastníky bytových 

jednotek v 9-ti bytovém domě v Zahradní čtvrti Vojtěška podle předloženého návrhu : 

 

1.                  vklad investičního příspěvku :   400 000,- Kč 

2.                                                                  700 000,- Kč 

3.                                                 450 000,- Kč 

4.                                   300 000,- Kč 

5.                                      300 000,- Kč 

6.                               400 000,- Kč 

7.                                        200 000,- Kč 

8.                                            300 000,- Kč 

9.                                                                250 000,- Kč   

6. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu čp. 7/I se st.p.č. 110 a 125 v k.ú. 

Sušice nad Otavou Ing. Josefu Jurigovi, bytem Janovičky 16, 341 91 Dlouhá Ves, 

podnikajícího  pod obchodním jménem Ing. Josef Juriga-UNICOS-UNIverzální 

Computerové Služby, za těchto podmínek: 

- kupní cena ve výši 4 600 000,-  Kč 

- úhrada kupní ceny při podpisu smlouvy 

- úhrada nákladů s prodejem spojených 

 Příslušná kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva k prodávaným 

nemovitostem v katastru nemovitostí. 

7. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu zděné garáže se st.p.č. 506/4 p. 

za cenu 18 000,- Kč, za cenu  18 

000,-  Kč bez dalších podmínek.  Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

8. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji  ideální poloviny st.p.č. 591/4 v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 188 m² do spoluvlastnictví p. 

a to každému ideální ¼ za cenu 10 

000,- Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

9. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části pozemku parc.č. 377/1 v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 733 m², označeného v geometrickém plánu firmy SORS s.r.o. 

Sušice č. 1460-144/1999 parc.č. 377/32, do podílového spoluvlastnictví: 

SBD Sušice, U kapličky 316                                   výše podílu  14/18 

výše podílu    1/18 

výše podílu    1/18 

 výše podílu    1/18 

  výše podílu    1/18 

za celkovou kupní cenu ve výši  73 300,- .Kč. Kupující uhradí náklady s prodejem 

spojené. 

 10. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice nad 

Otavou, označené v geometrickém plánu firmy SORS s.r.o. č. 1707-104/2002 jako 

díl „a“ o výměře 45 m², manželům Ing. 

 za cenu 310,- Kč za 1 m² s tím, že kupující 

uhradí náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo pověřuje radu města vhodným 

způsobem smluvně zajistit před uzavřením smlouvy o věcném břemenu a kupní 

smlouvy k pozemku st.p.č. 4/1 v k.ú. Sušice nad Otavou provedení navržených 

úprav vjezdu a dotčené části tohoto pozemku. 

11. Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků s p. Ing. 

I tak,  že Město Sušice převede na p.  st.p.č. 
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221/2 o výměře 37 m² a  převede na Město Sušice  st.p.č. 721/3 o výměře 

77 m², p.p.č. 318/59 o výměře 103 m² a  st.p.č. 221/3 o výměře 10 m², vše v k.ú. 

Sušice nad Otavou, podle geometrického plánu č. 1702-107/2002 firmy SORS 

s.r.o. Sušice. Zastupitelstvo schvaluje provedení této směny v rámci trojsměny 

pozemků včetně TJ Sušice v rozsahu uvedeného g.p. jednou směnnou smlouvou a 

zmocňuje starostku k jejímu podpisu. 

12. Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu vodovodu Dobršín, 

specifikovaného  Vodohospodářským rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy-RŽP 

zn. ŽP 555/91-235 ze dne 26.4.1991 a Kolaudačním rozhodnutím Okresního úřadu 

Klatovy-RŽP zn. ŽP 3106/92-231-2/P ze dne 26.1.1993, z vlastnictví Města Sušice 

do vlastnictví Obce Dobršín. 

13. Zastupitelstvo města  rozhodlo o tom, že v případě prodeje nemovitosti pro obec 

Petrovice bude kupní cena stanovena ve výši 50% dle znaleckého posudku. 

14. Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření darovací smlouvy č. 22-22-02-0010 mezi 

Městem Sušice a firmou Západočeská energetika a.s., Guldenerova ul. 19, 303 28 

Plzeň, na předmět zemního kabelového vedení NN 0,4 kV, provedeného zemním 

kabelem AYKY 3Bx240+120 mm2 v délce 2x195 m, vedené po pozemcích parc.č. 

1011/3, 1011/2, 1011/11, 1011/12, 977/4, 977/3, v k.ú. Sušice. Cena daru byla 

stanovena znaleckým posudkem ve výši 71 512,- Kč. ZM pověřuje pí. starostku 

podpisem darovací smlouvy. 

15. Zastupitelstvo města rozhodlo o změně názvu části ulice Příkopy a vymezenou 

oblast ulic Mostní a TGM pojmenovat názvem nábřeží Karla Houry. 

Zastupitelstvo města ukládá panu tajemníkovi vyřešit  správní náležitosti s touto 

změnou spojené. 

 

c) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí informativní zprávu o povodni ze srpna roku 

2002. 

2) Informaci o záměru zástupců Dánského kraje Arhüs o podnikatelském záměru 

s objektem bývalého DD Kněžice a pověřují starostku dalším jednáním. 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost zástupců SK Kulečník o uzavření 

smlouvy o zrušení jejich závazků vůči Městu Sušice, vyplývajících z kupní 

smlouvy na objekt čp. 32/II se st.p.č. 3026 a p.p.č. 387/17 v k.ú. Sušice nad 

Otavou s tím, že důsledky neplnění závazků ze strany SK Kulečník budou řešeny 

po termínu 18.5.2003. 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu ve věci bezúplatného 

převodu areálu kasáren pod Kalichem na Město Sušice. 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu převodu nemovitostí od 

Generálního ředitelství cel, týkající se objektu na st.p.č. 580/24, st.p.č. 580/24, 

st.p.č. 580/52 a st.p.č. 580/31, vše v k.ú. Sušice nad Otavou a z důvodu 

nepřijatelných podmínek netrvá na záměru jejich bezúplatného převodu na Město 

Sušice. 

6) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu Informačního systému Města 

Sušice a návrh řešení současného stavu v souvislosti s reformou veřejné správy. 

 Zastupitelstvo města schvaluje pořízení následujících nezbytných komponentů IS. 

a) neprodleně 

- Dokoupení licencí antivirového programu AVG, který je dosud na MÚ 

používán. Doporučuji zakoupení  26-50 licencí (za 38 000,-Kč - GRISOFT). 
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- Nákup minimálně 2 nových pracovních stanic (informatik a starostka), v

konfiguraci minimálně Pentium III 1GHz, 256 MB RAM, 40GB, (15-17“), 

MS XP Proff. nebo 9x síťová karta (do  80 000 Kč) 

- Nákup kancelářského balíku MS Office XP (15 licencí) a jeho instalace na 

pracovní stanice vybavené odpovídajícím hardwarem (za 157 500Kč - select 

- PVT). 

- Zakoupení Windows verze programu „Katastr nemovitostí“,  (Databáze pro 

verzi DOS již není aktualizována) s ohledem na kompatibilitu se standardy 

ISVS a budoucí využitelnost v GIS 

b) do konce roku 2002 

- Nákup switche 10/100 MB/s 

- Nákup a montáž  (upgrade) telefonní ústředny. 

- Zprovoznění provizorní sítě na přechodném pracovišti 

- Dovybavení počítači a tiskárnami, event. kopírkou (přesný počet bude 

záviset na HW převedeném v rámci delimitace z okresu). Včetně potřebných 

licencí kancelářského SW (MS Office XP), event. dokoupení licencí 

antivirového programu. 

- Zakoupení serverů s operačním systémem W2000 (včetně zálohovací 

jednotky) v konfiguraci doporučené KÚ Plzeň včetně potřebného SW. 

- Instalace a zprovoznění nových serverů. 

 Zastupitelstvo města schvaluje čerpání finančních prostředků z poskytnuté 

zálohy státní dotace na zřízení úřadu III. typu. 

7)  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu firmy Rumpold-P s.r.o. za 1. pololetí 

roku 2002 o plnění Smlouvy o zabezpečení zneškodňování komunálních odpadů a 

zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro Město Sušice ze dne 30. 

dubna 1998. 

 

d) odkládá 

1) 1) Zastupitelstvo města odkládá provedení rozpočtové změny na zakoupení PC pro ŠJ 

Smetanova a ŠJ Tylova s tím, že ŠJ při MŠ budou převedeny vyřazené počítače z MÚ 

Sušice. 

2) Zastupitelstvo města nesouhlasí s prominutím pohledávky za panem ve výši 

25 000,- Kč.  

 

 

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. října  2002 

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jaroslava Prajerová, Jana Půroková a Antonín 

Končal. 

3) Ověřovatele zápisu: Jan Květoň a Mgr. Josef Baierl. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině MěKS v Sušici, 

schválené zastupitelstvem města dne 13. června 2001. 

5) Zastupitelstvo města  schvaluje  prodej 4 bytových jednotek v bytovém domě čp. 355 

ul. U Kapličky, Sušice s příslušným podílem společných prostor, společných částí 

domu a pozemku st.p.č. 736 v k.u. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto 

bytů. Podmínkou převodu  bytu je úhrada budoucích  kupujících každé bytové 

jednotky podílet se ¼ na nákladech zpracování Znaleckého posudku a Prohlášení 

vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada kupní smlouvy. 

Paní  cena bytu                         93.904,- Kč 

                                      cena pozemku           17.063,- Kč 

                         ----------------------------------------------------------------- 

                                       Celkem ……………………………….110.967,- Kč 

 

Manželé  

                                      cena  bytu             93.904,- Kč 

                                      cena pozemku            17.063,- Kč

    

             -------------------------------------------------------------------- 

                                      Celkem…………………………………110.967,- Kč 

 

Paní        cena bytu                                                    95.308,- Kč 

                                      cena pozemku                                            17.063,- Kč 

                                   -------------------------------------------------------------------- 

                                       Celkem ………………………………...112.371,- Kč.  

 

 

Slečna  

                                      cena bytu                                                   96.214,-  Kč  

                                      cena pozemku                                            17.063,-  Kč 

                                   --------------------------------------------------------------------- 

                                       Celkem ……………………………….…13.277,-   Kč 

 

6) ZM schvaluje  odprodej bytové jednotky  č.669/4 v ul. Smetanova čp.669/II  

s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč. 

1184 v k.ú. Sušice nad Otavou, panu za stejnou kupní cenu dle  

Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka a souhlasí s podáním nabídky dle zákona 

č.72/1994 Sb. v platném znění. 

  B.j. 669/4 cena bytu vč. 40% slevy ……………………………..184.835,- Kč 

                              cena pozemku………………………….. ……22.132,- Kč 
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                            ---------------------------------------------------------------- 

                                   Celkem ……………………………….……..206.967,- Kč 

7) Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem suterénního bytu  797/0 v domě čp. 797/II 

a 798/II ul. Stupkova s příslušným podílem spol. prostor, společných částí domu a 

pozemku st.p.č.1344 a 1345 v k.ú. Sušice  formou výběrového řízení nejvyšší nabídce 

za min. cenovou nabídku ve výši 172 500,- Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvou o   postoupení pohledávky dle § 524 a násl. 

o.z. se smlouvou o půjčce dle § 657 a násl. o.z.   mezi 

, Sušice, panem 

 a Městem Sušice, ke dni 1.11.2002. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva mezi Městem 

Sušice a MMR ČR na dům č.p. 1234, st.p.č. 3522 v k.ú. Sušice a pověřuje starostku 

města k podpisu smlouvy a zřízení zástavního práva v KN. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje změnu struktury nemocnice na úseku oddělení radiační 

onkologie, zrušení 30-ti lůžek ORO jejich přeměnou na 24 lůžek LDN nebo 

rehabilitace, při současném zachování onkologické ambulance. 

11)  Zastupitelstvo města souhlasí s rekonstrukcí objektu oddělení radiační onkologie dle 

požadavků okresního hygienika (dodržení stanoveného počtu metrů čtverečních  na  

lůžko, úprava sociálních zařízení, výtah, ) v předpokládané ceně 18 500 000,- Kč. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje usnesení v tomto znění: Město vstoupí jako zakládající 

člen do honebního společenstva „Sušice – město“ všemi svými příslušnými pozemky 

a pověřuje lesního správce ing. Václava Tomana zastupováním zájmů města Sušice 

v intencích zákona o myslivosti č. 449/2001 v platném znění. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje  ručení za kontokorentní úvěr pro SML formou 

termínovaného vkladu v max. částce 550 tis. Kč u Komerční banky, pobočky Sušice a 

ukládá jednateli SML ing. Tomanovi předkládat radě města 1x za čtvrtletí informace o 

čerpání kontokorentního úvěru. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny: 

a) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 525 000,- Kč na 

nákup nového užitkového vozu zn. FORD s tím, že tyto prostředky budou 

čerpány z položky rezerva na provozní výdaje. 

b) Tylova ul. – vícepráce kanalizace ve výši 20tis. Kč. Částka ve výši 20tis. Kč 

bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje. 

c) Na Štěbetce ul. - rekonstrukce ve výši 130tis. Kč. Částka ve výši 130tis. Kč 

bude použita z položky Rezerva na  provozní výdaje. 

d) Chodník  Volšovská ul. - Vojtěška ve výši 55tis. Kč. Částka ve výši 55tis. Kč 

bude použita z položky dokončení chodníku ve Villaniho ulici, který se nebude 

v letošním roce provádět. 

e) Zrušení akce fasáda Daliborka v plánové výši 750 tis. Kč. Z této částky bude  

použita část ve výši 390 tis. Kč na fasádu čp. 60/III a přeložku vzdušného 

vedení v ulici Nuželická ve výši 13 tis. Kč. Další část ve výši 250 tis. Kč bude 

použita na odstranění havarijního stavu /vyvložkování komínů/ v objektech čp. 

238/III –241/III ul. Dlouhoveská. Zbývající část ve výši 97 tis. Kč bude 

přesunuta do položky provozní rezerva. 

f) Dům penzion - nouzové osvětlení ve výši 96 tis. Kč. Tato částka bude 

převedena z rozpočtu příspěvkové organizace Dům penzion do rozpočtu města.  

g) Dar ZČE – povodňové škody ve výši 1 886 tis. Kč. Tato částka bude použita 

na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo města ukládá radě města 

připravit způsob přerozdělení této částky. 
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h) Nákup vnitřního vybavení pro nemocnici v celkové výši 702 tis. Kč. Částka ve 

výši 652 tis. Kč bude použita z položky veřejné sbírky na nemocnici, a částka 

ve výši 50 tis. Kč bude použita z položky Rezerva na provozní výdaje. 

Zastupitelstvo města ukládá p. tajemníkovi zajistit prostřednictvím tisku 

informaci o použití veřejné sbírky. 

 

b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačené části pozemku parc.č. 284 v k.ú. 

Vrabcov  p. , za cenu 110.- Kč 

za 1 m2. Kupující uhradí  i náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji domu čp. 42 se st.p.č. 38/1 o výměře 204 m², 

579 m², vše v k.ú. Petrovice u Sušice, obci Petrovice u Sušice,  za  celkovou kupní 

cenu ve výši 547 211,- Kč.  Kupující uhradí  i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu objektu ubikací na st.p.č. 

580/12 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně zastavěné části tohoto pozemku, na Plzeňský 

kraj pro potřebu zřízení Dětského domova Kašperské Hory, a to pod podmínkou 

získání souhlasu od Ministerstva financí. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o jmenovitém zveřejnění hlasování ve věci zrušení 

lůžkové části onkologie. Proti tomuto rozhodnutí hlasovali MVDr. Herza, p. Maršát, 

MVDr. Zelený, ing. Prosserová, p. Polauf a ing. Broža. MUDr. Bartošová se zdržela 

hlasování. 

5) Zastupitelstvo města nesouhlasí s revokací usnesení ZM ze dne 19.7.2002 ohledně 

pamětní desky. Zastupitelstvo města dne 23.10.2002 projednalo dopis zástupců 

KSČM, rozhodlo o zveřejnění tohoto dopisu v SN a dále rozhodlo o tom, že pamětní 

desku v ceně 14 490,- Kč uhradí město ze svého rozpočtu a deska bude instalována 

v místě parku T.G.M. dle doporučení návrhů architekta. O konečném umístění 

pamětní desky rozhodne poslední mimořádné zastupitelstvo města dne 31.10.2002. 

 

c) ukládá 

1) Zastupitelstvo města ukládá vedení města zajistit studii rekonstrukce objektu ORO 

v rozsahu požadovaném okresním hygienikem a zpracovat harmonogram rekonstrukce 

objektu do 5. 12. 2002. 

 
c) nesouhlasí 

1) Zastupitelstvo města nesouhlasí s převodem nabízeného pozemku parc.č. 354/21 v k.ú. 

Sušice nad Otavou do majetku Města Sušice a doporučuje OÚ Klatovy převést tento 

pozemek do spoluvlastnictví SBD, vlastníků bytů a ZČE. 

2) Zastupitelstvo města nesouhlasí s revokací usnesení ZM ze dne 19.7.2002 ohledně 

pamětní desky. Zastupitelstvo města dne 23.10.2002 projednalo dopis zástupců 

KSČM, rozhodlo o zveřejnění tohoto dopisu v SN a dále rozhodlo o tom, že pamětní 

desku v ceně 14 490,- Kč uhradí město ze svého rozpočtu a deska bude instalována 

v místě parku T.G.M. dle doporučení návrhů architekta. O konečném umístění 

pamětní desky rozhodne poslední mimořádné zastupitelstvo města dne 31.10.2002. 

 

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 31. října  2002 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Vladimír Čeřovský a Mgr. František 

Březina. 

3) Ověřovatele zápisu: Antonín Končal a MVDr. Jiří Zelený.  

4) Zastupitelstvo města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou 

obchodní soutěž Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 138/I, Sušice výběr 

dodavatele firmu Jihospol, a.s. Písecká 893, Strakonice s nabídkovou cenou 46 619 

740,- Kč bez DPH, tj. 49 000 271,- Kč včetně DPH, a schvaluje Smlouvu o dílo na 

akci s vítěznou firmou Jihospol, a.s. Písecká 893, Strakonice a pověřuje starostku 

jejím podpisem.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou 

obchodní soutěž Sušice – výstavba 96 bj. včetně TI výběr dodavatele firmu Stavební 

podnik Klatovy, a.s. Dragounská 7, Klatovy s nabídkovou cenou 119 368 525,- Kč bez 

DPH, tj. 125 421 185,- Kč včetně DPH, a schvaluje Smlouvu o dílo na akci s vítěznou 

firmou Stavební podnik Klatovy, a.s. Dragounská 7, Klatovy.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na výzvu více 

zájemcům TDI Stavební úpravy a přístavba objektu čp 138, Sušice výběr dodavatele 

firmu Šumavaplan, s.r.o. Krátká 98, Sušice s nabídkovou cenou 1 484 280,- Kč bez 

DPH, tj. 1 558 494,- Kč včetně DPH, a schvaluje Smlouvu o dílo na akci s vítěznou 

firmou Šumavaplan, s.r.o. Krátká 98, Sušice  a pověřuje starostku jejím podpisem.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na výzvu více 

zájemcům TDI Sušice – výstavba 96 bj včetně TI výběr dodavatele firmu INGEM, 

s.r.o Keřová 9, Plzeň s nabídkovou cenou 1 964 100,- Kč bez DPH, tj. 2 062 305,- Kč 

včetně DPH, a schvaluje Smlouvu o dílo na akci s vítěznou firmou INGEM, s.r.o 

Keřová 9, Plzeň a pověřuje starostku jejím podpisem.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu – investici pořízení a osazení 

termostatických ventilů a elektronických měřičů tepla v městských objektech čp 141/I, 

142/I, 145/I v celkové částce 350 tis. Kč. Tato částka bude použita z položky oprav 

v rozpočtu Bytservisu. 

9) Zastupitelstvo  souhlasí s tím, aby Projektový atelier AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav 

Daněk, Husova 4, České Budějovice vykonával za stejných podmínek funkci 

nezávislého subjektu v rámci rozhodování o výjimečné přípustnosti staveb a 

poradenskou činnost pro územní plánování. Zároveň této funkce zprošťuje 

Architektonické studio Hysek, s.r.o., Plzeň. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení mezi městem Sušice a 

Stavebním a nájemním družstvem – Zahradní čtvrť Vojtěška podle předloženého 

návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na vyjmenovaný movitý majetek mezi 

městem Sušice a  Technickými službami Města Sušice o. p. s. za smluvní cenu  8 416 

020,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na částku 8 416 020,-      

Kč mezi městem Sušice a  Technickými službami Města Sušice o. p. s.  

 
b) r o z h o d l o 
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1) Zastupitelstvo města rozhodlo umístit pamětní desku se schváleným textem ve spodní 

části průčelí  památníku odboje před parkem TGM. 

 

c)  d o p o r u č u j e 

1) Zastupitelstvo města doporučuje jednat s Dánskou firmou NB TV a krajem Arhus  o 

podmínkách prodeje smlouvy, týkající se zámečku v Kněžicích. Zastupitelstvo města 

schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci s krajem Arhus. Zastupitelstvo města 

schvaluje komisi, která bude vyjednávat o podmínkách smlouvy a spolupráci ve 

složení: JUDr. Jiřina Rippelová, Václav Marc, ing. arch. Pavel Lejsek, ing. Filip 

Uhlík, ing. Šárka Tittelbachová, Josef Maršát a ing. Petr Havrda. 

 

 

 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


 

 

Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. listopadu  2002 

 

 Zastupitelstvo města:  

 

a) s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Ověřovatele zápisu: MUDr. Rudolfa Voldřicha a Jaroslavu Holečkovou. 

3) Mandátovou komisi ve složení: Daniel Čámský, ing. Karel Broža, ing. Václav Rada. 

4) Platnost mandátů jednotlivých členů zastupitelstva. 

5) Jednoho uvolněného místostarostu a počet členů rady města v počtu 7 členů. 

6) Volební komisi ve složení: PhDr. Ludmila Szvitková, Jiří Zahradník a Věra 

Fornousová. 

7) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a Jaroslava Holečková. 

 

b) V o l í  

1) Paní JUDr. Jiřinu Rippelovou starostkou města Sušice. 

2) Pana ing. Petra Kocmana jako uvolněného místostarostu. 

3) Počet sedmi členů rady města ve složení: JUDr. Jiřina Rippelová, ing. Petr Kocman, 

RNDr. Eva Fedorová, František Kůs, MUDr. Rudolf Vodřich, MVDr. Jiří Zelený a 

ing. Jiří Rašek. 

 

c) D o p o r u č u j e  

1) Doporučuje radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat 

závěsný odznak ve smyslu § 108 dost. 2 Zák. č. 128/2000 Sb.byli: Ing. Petr Kocman, 

RNDr. Eva Fedorová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Jaroslava Holečková. 

 

 

 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 11. prosince  2002 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

a)    s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Antonín Končal a Věra Fornousová.   

3) Ověřovatele zápisu: Josef Maršát a Jan Květoň. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje termíny pro jednání zastupitelstva města v roce 2003 

dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje finanční výbor ve složení: předseda:  Josef Maršát, 

členové: ing. Malaga, Bohumil Wudy, Marie Kopová, Jana Kolářová, ing. Petr 

Havrda, Jiří Novák. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje kontrolní výbor ve složení: předseda: ing. Jiří Rašek, 

členové: Vladislava Křížová, ing. Karel Marek, ing. Václav Rada, Josef Löffelmann, 

Jiří Chejn, ing. Michael Skrbek, Daniel Čámský, JUDr. Jiří Bauer, ing. Karel Rendl, 

Josef Spěváček. 

7)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny: 

 Zastupitelstvo města schvaluje 

rozpočtovou změnu ve výši 350tis. Kč na 

akci „Sušice-rekonstrukce nemocnice“, 

tzn. navýšení položky č. 6121, par. 3522, 

org. 8012 o částku 350tis. Kč. Finanční 

částka bude čerpána z položky č. 5901, 

par.6409, org. 74 – rezerva provozní 

výdaje. ZM ukládá místostarostovi 

zpracovat dodatek ke smlouvě o dílo 

s dodavatelskou firmou a předložit jej 

k odsouhlasení RM. 

 MKS – ztráta roku 2001, částka 67 561,32 

Kč na vyrovnání ztráty hospodaření MKS 

bude použita z položky Rezerva na 

provozní výdaje 

 MKS – navýšení příspěvku na činnost IS, 

částka 16 461,00 Kč na navýšení 

příspěvku do rozpočtu IS - MKS by byla 

použita z položky Rezerva na provozní 

výdaje 

 El. instalace v budově kina –  úhrada za 

provedené práce v r. 2002 z rozpočtu r. 

2002, tj. navýšení položky o 363721 Kč. 

Tato částka bude použita z položky 

Rezerva na provozní výdaje  

8) Zastupitelstvo města schvaluje do doby schválení rozpočtu pro rok 2003 toto 

rozpočtové provizorium: 

9) 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. 
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10) Město Sušice poskytne Technickým službám,o.p.s. zálohu ve výši 2 mil. Kč na úhradu 

provozních nákladů. Technické služby tuto zálohu zúčtují do 28.2.2003. 

11) Zastupitelstvu města schvaluje navržené ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a 

odstranění odpadů na rok 2003, ve stejné výši, která byla platná pro rok 2002.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 444 00 1636 IV ze 

dne 4.10. 2001, mezi Městem Sušice a firmou Stavoplast KL spol. s r.o. Stachy, na 

dokončení stavby 9-ti bytového domu v Sušici-Zahradní čtvrť, dle předmětu díla 

v článku II., a to v celkové částce 2 012 334,50,- Kč, včetně DPH a ukládá radě města 

zahrnout tuto částku do rozpočtu pro rok 2003. ZM schvaluje smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu garážového stání se smlouvou o investičním příspěvku, mezi 

Městem Sušice a jednotlivými členy družstva, dle návrhu smlouvy, a to mezi Městem 

Sušice a: 

1. p.  a to na garážové stání č. 1, o 

výměře 35,9 m2 a v celkové výši 263 758,- Kč, kterou se kupující zavazuje 

uhradit složením investičního příspěvku ve výši 120 000,- Kč a měsíčními 

splátkami ve výši 599,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po 

uplynutí 20-ti let. 

2. p.  a to na garážové stání č. 2, o výměře 

27,7 m2 a v celkové výši 203 512,- Kč, kterou se kupující zavazuje uhradit 

složením investičního příspěvku ve výši 10 000,- Kč a měsíčními splátkami ve 

výši 700,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

3. p.  bytem Kaštanová ul. 

1180/II, Sušice, a to na garážové stání č. 3, o výměře 27,7 m2 a v celkové výši 

203 512,- Kč, kterou se kupující zavazuje uhradit  měsíčními splátkami ve výši 1 

000,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

4. p. , a to na 

garážové stání č. 4, o výměře 27,7 m2 a v celkové výši 203 512,- Kč, kterou se 

kupující zavazuje uhradit  měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč tak, aby bylo 

možno uzavřít kupní smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

5. pí. a to na garážové stání č. 5, 

o výměře 27,7 m2 a v celkové výši 203 512,- Kč, kterou se kupující zavazuje 

uhradit  měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní 

smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

6. p. 

, a to na garážové stání č. 6, o výměře 35,9 m2 a v celkové výši 263 758,- 

Kč, kterou se kupující zavazuje uhradit  měsíčními splátkami ve výši 1 100,- Kč 

tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

7. p. 

, a to na garážové stání č. 7, o výměře 27,7 m2 a 

v celkové výši 203 512,- Kč, kterou se kupující zavazuje uhradit  měsíčními 

splátkami ve výši 500,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po 

uplynutí 20-ti let. 

8. p. 

, a to na garážové stání č. 8, o výměře 27,7 m2 a 

v celkové výši 203 512,- Kč, kterou se kupující zavazuje uhradit  měsíčními 

splátkami ve výši 500,- Kč tak, aby bylo možno uzavřít kupní smlouvu po 

uplynutí 20-ti let. 

9. p.  a to 

na garážové stání č. 9, o výměře 35,9 m2 a v celkové výši 263 758,- Kč, kterou 
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se kupující zavazuje uhradit  měsíčními splátkami ve výši 700,- Kč tak, aby bylo 

možno uzavřít kupní smlouvu po uplynutí 20-ti let. 

 ZM pověřuje pí. starostku podpisem jednotlivých, výše uvedených, smluvních 

ujednání. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí ve věci 

zřízení věcného břemene vedení telekomunikační sítě přes pozemky parc.č. 2330 a 

parc.č. 104/6 v k.ú. Sušice nad Otavou, pro oprávněného ČESKÝ TELECOM, a.s., se 

sídlem v Praze 3, Olšanská 5, 130 34 Praha 3 a pověřuje starostku jejím podpisem. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje  smlouvu o bezúročné půjčce finančních prostředků ve 

výši 415 817,- Kč na úhradu stavebních úprav bytu nájemců manž. 

, Pod Nemocnicí 116, podle 

předloženého návrhu a souhlasí s dodatečnou podmínkou úhrady zbytku půjčky 

v případě ukončení nájemního vztahu k bytu. O tento dodatek bude upravena smlouva 

o půjčce. 

 

b) rozhodlo 

1) Zastupitelstvu města  rozhodlo ponechat současnou výši místního poplatku na úhradu 

nákladů spojených s odpady i v roce 2003, tj. 365,- Kč/rok a osobu. 

2) Zastupitelstvu města  rozhodlo novelizovat  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001, o 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Příloha č. 1 rozúčtování nákladů města na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok, se mění tak, aby 

odrážela náklady města v roce 2001. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji bytu č. 797/0 velikosti 1+3 v l. podzemním 

podlaží domu čp. 797,798/II ul. Stupkova v Sušici, s příslušným podílem na 

společných prostorách a společných částí domu a pozemku st.p.č. 1344 a 1345, podle 

zpracovaného Prohlášení vlastníka ze dne 10.10.02, kupujícímu p. 

  za cenu  181 000,-- Kč. Kupující uhradí poměrnou výši 

nákladů s prodejem spojených. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji 8 bytových jednotek v domě čp797,798II ul. 

Stupkova, Sušice s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a 

pozemku st.p.č. 1344 a 1345  k.u. Sušice nad Otavou stávajícím nájemcům těchto bytů 

takto: 

b.j. č. 797/1 nájemci p.  za celkovou cenu     133.303,- Kč 

b.j.č.  797/2 nájemci p. za celkovou cenu      130.014,- Kč 

b.j.č.  797/3 nájemci p.  za celkovou cenu   132.842,- Kč 

b.j.č.  797/4 nájemci p.  za celkovou cenu       132.720,- Kč 

b.j.č.  798/1 nájemci p.  za celkovou cenu       131.252,- Kč 

b.j.č.  798/2 nájemci p.  za celkovou cenu  132.927,-Kč 

b.j.č.  798/3 nájemci p. 

                               a p.  za celkovou cenu            131.209,- Kč 

b.j.č.  798/4 nájemci p.  za celkovou cenu    131.397,- Kč 

  

 Kupující uhradí poměrnou část nákladů s prodejem spojených. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o nutnosti finančně podpořit dokončení 

restrukturalizace a modernizace nemocnice s cílem v období 4 roků dosáhnout vyšší 

úrovně vybavení nemocnice.  

 

c) odkládá 
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1) Zastupitelstvo města odkládá prodej objektu haly na st.p.č. 2521/6,  st.p.č. 2521/6 o 

výměře 327 m² a části pozemku parc.č. st. 2521/1, označeném v g.p.č. 1633-184/2001 

jako st.p.č. 2521/7 o výměře 585 m2, firmě HSF International s.r.o., se sídlem Sušice 

II, Pražská 250 dle předložené kupní smlouvy do doby dořešení přesného znění čl. IV 

Smlouvy (zatížení zástavním právem po dobu 5 let předmět prodeje).  

 
d) d) bere na vědomí 

1) Zastupitelstvo  bere na vědomí informaci o probíhající aktualizaci a přípravě změny 

územního plánu. Zastupitelstvo ukládá starostce podrobně seznámit zastupitele 

s podanými návrhy na změnu ÚP a svolat v průběhu ledna mimořádné zastupitelstvo, 

jehož úkolem bude rozhodnout o rozsahu provedených změn, způsobu jejich 

zpracování a projednání a uložit pořizovateli zpracovat Zadání změny ÚP. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh studie rekonstrukce náměstí zpracovaný 

Architektonickým studiem Soukup Plzeň a žádá zastupitele o připomínkování tohoto 

návrhu do 15. ledna 2003. 

3) Bere na vědomí předběžné hodnocení činnosti nemocnice v období od roku 1993 do 

roku 2002.  

 

e) ukládá 

1) Ukládá starostce města vyvolat jednání se starosty spádové oblasti nemocnice Sušice a 

seznámit je s ekonomickým stavem a vývojem nemocnice a s žádostí o zjištění 

možnosti podílení se na lepším vybavení nemocnice Sušice.  

2) Ukládá radě města Sušice v rámci přípravy rozpočtu města na rok 2003-6 zahrnout do 

tohoto dokumentu částku 5 mil. Kč jako finanční účelovou rezervu na investiční a 

modernizační potřeby nemocnice v případě získání státní dotace na rekonstrukci 

onkologického oddělení.  

3) Ukládá správní radě nemocnice vypracovat program investic a dalších 

modernizačních akcí na období 2003-2006.  

 

f) žádá 

1) Zastupitelstvo města žádá správní radu nemocnice předložit informace o plnění 

programu modernizace na zasedání zastupitelstva v červnu 2003.  

 

 

 JUDr. Jiřina Rippelová Ing. Petr Kocman 

 starostka  místostarosta  
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