
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. února 2003 

Zastupitelstvo města: 
  

a)  schválilo 
1)        Program dnešního jednání. 
2)         Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Ludmila Svitková, Josef Maršát a Josef Polauf.  
3)        Ověřovatele zápisu: Jana Květoně a Antonína Končala. 
4)        Zastupitelstvo města schvaluje pro hospodářský rok 2003  

vodné      14,29 Kč 
stočné     24,28 Kč 
celkem     38,57 Kč s tím, že za vodoměry do kapacity bude účtováno ročně: 
2,5 m3/hod        600,- Kč 
6,0 m3/hod      1 822,- Kč 
10,0 m3/hod     3 748,- Kč 
15,0 m3/hod     6 760,- Kč 
20,0 m3/hod    10 326,- Kč 

Ceny budou platné od 1.3.2003. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2003  o úhradě vodného a stočného o dvousložkové ceně vody.  

5)        Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2003. 
6)        Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2003. 
7)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Sušice pro rok 2003 dle jednotlivých 

organizací. 
8)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu: Nákup přístrojového vybavení 

v Nemocnici Sušice, o.p.s. ve výši 3 189 155,-- Kč. Finanční prostředky budou použity 
jako dar z položky 5901 org. 80 Rezerva nemocnice – z rozpočtové rezervy 5 mil. Kč 
určené na nákup přístrojového vybavení Nemocnice Sušice o.p.s.  

9)        Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 107 000,- Kč na 
nákup dvou kusů čerpadel pro SDHO Sušice – město, položka 5171, org. 291, par. 3639 – 
Povodně 2002. 

10)    Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí ve věci zřízení 
věcného břemene vedení veřejné telekomunikační sítě přes pozemky města parc.č. 
391/3, 387/4 a 2359/4 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. 

11)    Zastupitelstvo města schválilo v souvislosti s realizací stavby „Sušice-Nuželická ulice-12. 
etapa“ vykoupení vyznačené části pozemku parc.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou 
o předpokládané výměře 67 m², od vlastníků 

 za cenu podle znaleckého posudku, 
na základě smlouvy o smlouvě budoucí. 

12)    Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.739/2 v bytovém domě čp. 739 
a 740 ul. Villaniho, Sušice  s příslušným podílem společných prostor, společných částí 
domu a pozemku stpč. 1641 a 1642 v k.u. Sušice nad Otavou panu  . 

    cena bytu včetně 40% slevy       147.417,- Kč 
    cena pozemku                       4.625,- Kč 
    ----------------------------------------------------------------- 
    Celkem                           152.042,- Kč 



13)    Zastupitelstvo města schvaluje navržené ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a 
odstranění odpadů na rok 2003. 

14)    Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi ETA a.s. Hlinsko a Město Sušice a 
to 30 kusů ventilátorů – cena hodnoty daru je 40 500,- Kč. 

15)    Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy mezi městem Sušice a TS Sušice o.p.s. takto: 
Smlouva o zabezpečení úklidu 
Smlouva o zabezpečení provozu, údržby a správy veřejného osvětlení 
Smlouva o zabezpečení údržby a ošetřování veřejné zeleně 
Smlouva o zabezpečení zimní údržby místních komunikací 
Smlouva o zabezpečení údržby města  
Smlouva o provozu koupaliště 
Smlouva o provozu zimního stadionu 
Smlouva o provozu veřejných WC 
Smlouva o nájmu zimního stadionu 
Smlouva o nájmu koupaliště 
Smlouva o nájmu areálu TS 
Smlouva o nájmu veřejných WC 
    s tím, že do těchto smluv bude zapracováno sankční ustanovení pro Město Sušice a pro TS 

o.p.s., smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, a to do 30.6.2003.  
16)    Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních prostředků 

z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v r. 
2002“  a ukládá investičnímu technikovi RNDr. Karlu Šambergerovi seznámit s tímto 
textem občany města Sušice na stránkách Sušických novin. 

17)    Zastupitelstvo  souhlasí se zařazením podnětů pod čísly 1. – 42. do zadání změny  ÚP. 
18)    Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby podněty pod čísly 43. – 81. nebyly zařazeny do zadání 

změny ÚP s výjimkou bodů 44, 54 a 65. 
19)    Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 65 řešit samostatně v rámci dopravní studie 
20)    Zastupitelstvo souhlasí aby podněty pod původním číslem 9, 43, 44, 59 a 81 byly 

zařazeny do zadání změny ÚP. 
21)    Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních prostředků 

z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v r. 
2002“  a ukládá investičnímu technikovi RNDr. Karlu Šambergerovi seznámit s tímto 
textem občany města Sušice na stránkách Sušických novin. 
  

b)         rozhodlo: 
1)        Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu vojenského objektu CE 03-39-04 

– muničního skladu Chmelná do vlastnictví Města Sušice ve veřejném zájmu, tj. pro jeho 
účelné a hospodárné využití pro ochranu přírody a lesního hospodářství ve vlastnictví 
Města Sušice a pro potřeby veřejných institucí města. 

2)        Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačené části pozemku parc.č. 52/9 v k.ú. 
Albrechtice u Sušice do spoluvlastnictví p. 

 za cenu 110,- Kč za 1 m² s tím, že 
kupující uhradí i všechny náklady s prodejem spojené včetně zpracování geometrického 
plánu. 

3)        Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy mezi městem Sušice a TS Sušice o.p.s. takto: 
Smlouva o zabezpečení úklidu 
Smlouva o zabezpečení provozu, údržby a správy veřejného osvětlení 
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Smlouva o zabezpečení údržby a ošetřování veřejné zeleně 
Smlouva o zabezpečení zimní údržby místních komunikací 
Smlouva o zabezpečení údržby města  
Smlouva o provozu koupaliště 
Smlouva o provozu zimního stadionu 
Smlouva o provozu veřejných WC 
Smlouva o nájmu zimního stadionu 
Smlouva o nájmu koupaliště 
Smlouva o nájmu areálu TS 
Smlouva o nájmu veřejných WC 
    s tím, že do těchto smluv bude zapracováno sankční ustanovení pro Město Sušice a pro TS 

o.p.s., smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, a to do 30.6.2003.  
  
c)  nesouhlasí: 
1)  Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem vyznačené části pozemku parc.č. 2264 v k.ú. 

Sušice nad Otavou žadatelům z důvodu zachování 
stejných podmínek přístupu k sousedním nemovitostem. 

  
d)  revokuje:  
1)  Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva ze dne 5.6.02, usnesení bod b), odst. 

7) a s ohledem na upřesněný znalecký posudek stanovuje kupní ceny za prodej bytových 
jednotek v domě čp. 766 a 767/II,  ul. Stupkova v Sušici,  včetně podílu na společných 
částech domu a pozemku parc.č.st. 1379 a 1380 v k.ú. Sušice nad Otavou takto: 

    č. bytu - nájemce                                                   nová kupní cena 
------------------------------------------------------------------------------- 
766/1 –                                             84 293 Kč 
766/2 –                                           190 459 Kč 
766/3 –                                            82 707 Kč 
766/4 –                                         125 387 Kč   
766/5 –                                         156 864 Kč 
766/6 –                                           94 412 Kč 
767/1 –                                              86 152 Kč 
767/2 –                                            215 707 Kč 
767/3 –                                              117 884 Kč 
767/4 –                                                84 080 Kč   
767/5 –                                           162 822 Kč 
767/6 –                                             127 678 Kč 
------------------------------------------------------------------------------- 
    Kupující uhradí poměrnou část nákladů s prodejem spojených. 
        
e)  bere na vědomí 
1)        Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 

v obvodu obvodního oddělení Policie Sušice za rok 2002.  
  
f)  ukládá 
1)        Zastupitelstvo ukládá pořizovateli ÚP vypracovat návrh zadání změny    se 

zapracováním schválených podnětů, jeho projednání přiměřeně dle ustanovení § 20 a § 
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31 zákona č. 50 / 1976 Sb., ve znění později vydaných předpisů, jeho projednání 
s nadřízeným orgánem územního plánování a poté jej předložit ke schválení 
zastupitelstvu. 

2)         Zastupitelstvo města ukládá na základě připomínky  kontrolnímu výboru 
zabývat se výběrovým řízením na rekonstrukci zimního stadionu.  

  
JUDr. Jiřina Rippelová 

starostka města 
  

Ing. Petr Kocman 
místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2003 
Zastupitelstvo města: 

  
a) schválilo 
1)        Program dnešního jednání. 
2)        Návrhovou komisi ve složení: Josef Maršát, PhDr. Ludmila Szvitková a Jan Květoň.  
3)        Ověřovatele zápisu: MVDr. Jiří Zelený a Daniel Čámský. 

  
b)   rozhodlo: 
1)       Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji níže specifikovaných nemovitostí za níže 

uvedených podmínek:  
Kupující společnost: 
NB Kněžnice s.r.o. 
se sídlem Mnichovice, Ondřejovská 311,  PSČ 251 64  
založena notářským zápisem JUDr. Ivy Kocinové, notářky se sídlem v Plzni, Plzeň, Malá ul. 
č. 6, čj. N 13/2003, NZ 7/2003 ze dne 16.1.2003 
stavební parcely 
číslo                     výměra          druh 
st. 41/2             1448 m2         zastavěná plocha a nádvoří 
st. 41/3                  782 m2          zastavěná plocha a nádvoří 
st. 83                    141 m2          zastavěná plocha a nádvoří  
  
pozemkové parcely 
číslo               výměra           druh 
55/1                2278 m2          zahrada 
58/1                6932 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
59/1                1499 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
59/2                3293 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
59/4                2834 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
60                   324 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
75/2               20773 m2          ostatní plocha ( zeleň) 
  
budovy 
číslo popisné              na st. parcele č.parc. druh 
bez čp                     st. 41/3               zem. stav  
bez čp.                    st. 83                 zem.stav  
čp. 1 Petrovice u Sušice   st. 41/2           objekt bydlení  
vše v katastrálním území Petrovice u Sušice. 
Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 390 pro okres 3404 Klatovy, obec 556921 Petrovice 
u Sušice, katastrální území 720020 Petrovice u Sušice, u Katastrálního úřadu v Klatovech, 
pracoviště Sušice. 
  
Za kupní cenu ve výši 3.938.000 Kč (slovy: třimilionydevětsettřicetosmtisíc-korunčeských).  
Část kupní ceny ve výši 1.000.000 Kč  (slovy: jedenmilionkorunčeských) byla zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy. 
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Zbývající část kupní ceny ve výši 2.938.000Kč (slovy: dvamilionydevětsettřicetosmtisíc 
korunčeských) bude uhrazena  před podpisem  smlouvy. 
  
daň z převodu nemovitostí: 
Daň z převodu nemovitostí bude hrazena prodávajícím. 
  
další podmínky smlouvy: 
Kupující bude zavázán k následujícímu: 

-    spolupracovat s hrabstvím Aarhus za účelem rozvoje turistického ruchu v sušickém regionu 
vedoucímu k vzájemnému zisku kupující a prodávajícího; základem tohoto rozvoje je již 
samotná rekonstrukce a obnova Nemovitostí. 
-    k rekonstrukci nemovitosti 
  
Venkovní úpravy: 
Průčelí: nezbytné opravy zdiva, umyvatelná žlutá barva 
Okna  a dveře: vyčištěny a natřeny , popř. nějaké obnoveny 
Okolí: ponechán park spolu s osvětlenými cestičkami, obnova tenisového kurtu 
Vedlejší budovy: zbourány 
  
Vnitřní úpravy: 
Bude provedena celková rekonstrukce včetně následujícího: 
17 –18 dvojlůžkových pokojů s koupelnou, restaurace, konferenční sál, recepce, bar 
s posezením, kuchyně s dalším prostorem, ošetřovna 
Bude podána žádost o vydání stavebního povolení do 30.9.2003 
Bude podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2004 k užívání 
nemovitostí se všemi potřebnými náležitostmi. 
  
Povinnost podat žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí do 31.12.2004 bude zajištěna 
smluvní pokutou ve výši  1.750.000,- Kč s tím, že kupujícímu bude poskytnuta písemnou 
výzvou přiměřená lhůta k nápravě, nejméně v délce 3 měsíců. 
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. dubna  2003 

Zastupitelstvo města: 
  
a)  schválilo 
1)       Program dnešního jednání. 
2)        Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, RNDr.  Eva Fedorová a Josef Maršát. 
3)        Ověřovatele zápisu: ing. Václav Rada a Josef Polauf.  
4)        Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o sdružení“ uzavřenou mezi Městem Sušice a 

Družstvem Kaštanová ulice týkající se výstavby a související    infrastruktury 96 b.j. v k.ú. 
Sušice. 

5)         Zastupitelstvo města schvaluje od  1. 5. 2003 výši měsíční odměny za výkon funkce 
členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, včetně uplatnění  souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

6)        Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy  podle § 63 zákona č. 128/2002 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na zajištění přenesené působnosti svěřené 
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších změn, s obcemi Budětice, Bukovník, Čimice, Dlouhá Ves, Dobršín, 
Frymburk, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, Nezamyslice, Petrovice u Sušice, Prášily, Rabí, 
Velhartice a Žichovice ve výši 800,- Kč za projednaný přestupek. 

7)        Zastupitelstvo města schválilo zachovat dětskou LSPP v Sušici a rozhodlo o financování 
dětské LSPP do konce letošního roku. Zastupitelstvo města ukládá starostce informovat 
veřejnost o tomto usnesení. 

8)        Zastupitelstvo města schvaluje prodej vyznačené části pozemku parc.č. 483/9 v k.ú. 
Sušice do spoluvlastnictví manželů , bytem Sušice, Pod Kalichem 
125/III, za cenu 250,- Kč za 1 m². Kupující zároveň uhradí cenu za kolny, které se nachází 
na předmětné části pozemku dle ZP. Kupující uhradí i všechny náklady s prodejem 
spojené včetně zpracování geometrického plánu a ZP. 

9)        Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o zániku Smlouvy o budoucí smlouvě (NNBD) o 
převodu jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku se smlouvou o investičním 
příspěvku a smlouvou o budoucí smlouvě nájemní a pověřuje starostku města k jejímu 
podpisu. 

10)                 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o zániku platnosti Smlouvy o sdružení ze 
dne 4.11.2002 (NNBD) a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 

11)                 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o koupi nemovitosti 
(NNBD) a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 

12)                 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o půjčce (NNBD) a pověřuje starostku 
města k jejímu podpisu.  

13)                 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 774/5 v k.ú. Sušice nad 
Otavou a rozhodlo o snížení ceny ze 450,- Kč na cenu 300 Kč/1m2. Prodej uvedeného 
pozemku bude realizován dle původního rozhodnutí zastupitelstva města 
prostřednictvím realitní kanceláře. 

14)    Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.4, Stupkova ul. čp. 767 paní 
 za stanovenou kupní cenu 

Byt 767/4 cena bytu včetně 40% slevy               81.421,-Kč 
          cena pozemku                              2.659,-Kč 



          Celkem                                   84.080,-Kč 
15) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.735/3 v bytovém domě čp. 735 a 

736 ul. Villaniho, Sušice  s příslušným podílem společných prostor, společných částí 
domu a pozemku stpč. 1300 a 1301 v k.u. Sušice nad Otavou paní . 
          cena bytu včetně 40% slevy              127.510,-Kč 
          cena pozemku                              4.654,-Kč 
          Celkem                                 .132.164,-Kč 

16)    Zastupitelstvo města schvaluje pokračování prodeje bytů v bytových domech, kde 
nebyla učiněna nabídka, dle nové prováděcí vyhlášky zákona č.151/1997 Sb. a zákona 
č.121/2000 Sb. o oceňování majetku, majetkových práv, služeb a pod. a oceňování 
bytových jednotek dle zákona č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů č.540/2002 
Sb. platné od 1.1.2003. Byty v bytových domech, kde byla  zájemcům o koupi bytu 
zaslána závazná nabídka do 31.12.2002, odprodat za ceny dle  nabídky. 

17)    Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu s Povodím Vltavy o zřízení věc. 
břemene ve věci práva vstupu a vjezdu na pozemek č. 9/3 k. ú. Červené Dvorce, kde 
bude vybudován  odběrný objekt měření průtoku vody v souvislosti s výstavbou úpravny 
vody Sušice a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

18)    Zastupitelstvo města schvaluje předloženou zprávu o plnění smluv mezi Městem Sušice 
a Technickými službami, o.p.s. za období leden, únor 2003 a schvaluje vyúčtování 
provozní zálohy za uvedené období s tím, že částka 50 231,- Kč bude převedena zpět na 
účet města.   

19)    Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku dle Přílohy 
č. 1 smlouvy mezi Městem Sušice-půjčitelem a TS Sušice o.p.s.-výpůjčitelem na dobu od 
1.1.2003 do 30.6.2003 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

20)    Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu o koupi movitého majetku dle  Přílohy č. 1 
kupní smlouvy mezi Městem Sušice a TS Sušice o.p.s. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem 

21)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny: 
b)   Přijetí finančního daru od pojišťovny Kooperativa ve výši 250 tis. Kč a jeho použití na 

vybudování skateboardového hřiště pro děti a mládež v lokalitě u zimního stadionu 
v rámci rekonstrukce zimního stadionu. 

c)   Přijetí finančního daru od fondu pojišťovny Allianz ve výši 1 010 tis. Kč a jeho použití na 
rekonstrukci objektu Domu dětí a mládeže – obnova kluboven ve sklepních prostorách a 
obnova vytápění objektu. 

d)   Rekonstrukce AT stanice v Sušici v ulici Palackého v částce 145.000,- Kč. Tato částka 
bude čerpána z kapitoly rezerva na provozní výdaje.  

e)   Použití částky 1 810 000,-- Kč z rozpočtové rezervy nemocnice org. 80 odd.§ 6409, 
položka 5901 na nákup monitorovacího systému pacientů jednotky intenzivní péče a na 
nákup biochemického analyzátoru pro laboratoř formou dělené platby s doplatkem ceny 
po schválení rozpočtu na rok 2004. 

f)   Příspěvek na výstavbu víceúčelového sportovního areálu ve výši 250 000,- Kč za 
podmínky dofinancování navržené akce realizace víceúčelového areálu s finanční 
podporou zřizovatele a Středního odborného učiliště zemědělského a doložení 
harmonogramu stavby a za podmínky možnosti využití tohoto hřiště občany města 
Sušice. 

22)    Zastupitelstvu města schvaluje investovat částku 5 mil. Kč do peněžního fondu KBC 
MULTI CASH CSOB CZK.  



23)    Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje akcií /1 800 ks/ společnosti Sušické 
uzeniny, a.s. a pověřuje p. starostku jednáním o výši prodejní ceny těchto akcií /1 800 
ks/ společnosti Sušické uzeniny, a.s.  
  

b)    neschvaluje 
1)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků parc. č. st. 194 a 335/1 v k. ú. Sušice 

nad Otavou. 
2)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 187 v k.ú. Sušice nad 

Otavou  a ukládá radě města jednat o dlouhodobém pronájmu uvedené části pozemku. 
  
c)  revokuje 
1)        Zastupitelstvo města revokuje rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12.2.2003, usnesení 

bod b), odstavec 1) takto : Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu 
stavby o výměře 82 m2 na stavební parcele č. 3541, stavby o výměře 134 m2 na stavební 
parcele č. 3542, stavby o výměře 308 m2 na stavební parcele č. 3543 a stavby o výměře 
41 m2 na stavební parcele č. 3544, vše v k.ú. Sušice, dosud zapsané na LV 120 ČR-MO-
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň-IČ 60162694-003, do vlastnictví Města 
Sušice ve veřejném zájmu. Z toho první objekt bude využit jako sklad sezónního 
materiálu Městského kulturního střediska, druhý a třetí objekt budou využity jako 
sklady sezónního materiálu Technických služeb o.p.s., a čtvrtý objekt bude využit jako 
sklad materiálu a příslušenství pro údržbu veřejné zeleně. 

2)        Zastupitelstvo města revokuje rozhodnutí ZM ze dne 7.11.2001  bodu b2 ve věci 
schválení prodeje nebytové prostory  v domě čp. 294/II Sušice Agentuře Gabriel a 
schvaluje prodej nebytové prostory v  domě čp. 294/II Sušice panu  za 
smluvní cenu Kč 38.055,-.  

  
d)         bere na vědomí 
1)         Bere na vědomí předložený návrh postupu založení Technických služeb Sušice s.r.o. a 

související návrh na likvidaci Technických služeb města Sušice o.p.s. 
2)         Schvaluje jako zakladatel a jediný společník založení Technických služeb Sušice, s.r.o. 

ve smyslu v příloze uvedené zakladatelské listiny společnosti. 
3)        Schvaluje kapitálový vklad města do společnosti ve výši 5950.000,- Kč. 
4)        Jmenuje prvním jednatelem společnosti p. ing. Zdeňka Bachana, r.č. 560206/0475, 

bytem U Kapličky 720, Sušice. 
5)        Schvaluje předložený návrh stanov společnosti, které jsou uvedeny v příloze zřizovací 

listiny společnosti. 
6)        doporučuje správní radě Technických služeb města Sušice, o.p.s. aby rozhodla o 

zrušení společnosti s likvidací. 
7)        Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci týkající se průzkumných prací na chatě 

s rozhlednou Svatobor a souhlasí s navrženým postupem prací a s cenovou nabídkou 
dle přílohy, v celkové částce 48 720,- Kč včetně DPH a souhlasí se spoluprací s ing. arch. 
Karlem Jandou.  

8)        Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním stavebních úprav a opravy městských hradeb 
a vstupu do areálu Luh (Fuferna) v Sušici dle předloženého návrhu ing. arch. Karla Jandy 
a ukládá OMRM dospecifikovat podmínky nutné k řešení přístupu a příjezdu do lokality 
dětského hřiště.  

  



e)         rozhodlo 
1)        Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, pětičlenný osadní výbor pro části města Zaluží a 
Milčice ve složení pan Helmut Prinz, pan Petr Schwarz, pan Jiří Sacher, paní Michaela 
Rudolfová a pan František Uher. Zastupitelstvo města zvolilo předsedu osadního výboru 
pro část města Zaluží a Milčice pana Helmuta Prince. 

2)        Zastupitelstvo města rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška ze dne 17. 7. 1996. 

  
f)  ukládá 
1)        OMRM na příští zasedání předložit nový návrh znění čl. V.,  platných zásad týkajících se 

prodeje bytů.  
2)        Starostce města aby zajistila  o výše uvedeném usnesení  týkající se založení 

Technických služeb s.r.o. notářský zápis a provedení nezbytných úkonů k zápisu 
společnosti do obchodního rejstříku. 

3)        OMRM připravit nezbytné smlouvy a další úkony k zahájení činnosti společnosti 
Technické služby s.r.o. k 1.7.2003. 

  
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 25. června  2003 

Zastupitelstvo města: 
  

  
a) s ch v á l i l o 
  
1)  Program dnešního jednání. 
2)  Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, RNDr. Eva Fedorová a ing. Karel Marek.  
3)  Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková a Věra Fornousová.  
4)  Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o výstavbě nemovitosti do podílového 

spoluvlastnictví s dohodou o hospodaření se společnou věcí“  a „Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti a odprodeji 
stavební parcely“. 

5)  Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o vybírání příspěvku 
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.  

6)  Zastupitelstvo města schvaluje na doporučení rady města finanční příspěvek z 
povodňového fondu města na částečnou úhradu škod bytového fondu způsobených 
povodní v roce 2002 následovně: 

-   manželům e výši 104.895,-Kč na dům v Sušici, Příkopy čp. 
13/II. 

-   Ing. ve výši 190.850,-Kč na dům v Sušici, Nádražní čp. 809/II. 
-   Manželům  ve výši 52.479,-Kč na dům v Sušici, Pražská čp. 839/II. 
-   paní ve výši 200.000,-Kč na dům v Sušici, Nádražní čp. 328 
7)  Zastupitelstvo města schvaluje předložený text Smlouvy o poskytnutí příspěvku z 

povodňového fondu obce na   úhradu části nákladů spojených s opravou domů a bytů ve 
vlastnictví, podle zvláštního předpisu, poškozených povodněmi v roce 2002 ( dále jen 
smlouva ). 

8)  Zastupitelstvo města schvaluje přípravu zpracování  úvodní části rozvojového projektu 
Svatobor dle návrhu Ing.Arch.Jandy. 

9)  Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením průzkumných a projektových prací vedoucích k 
zabezpečení dostatečného zdroje pitné i užitkové vody a k vyřešení odkanalizování 
areálu chaty s rozhlednou Svatobor. 

10) Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou rekonstrukce chaty s rozhlednou Svatobor dle 
varianty B – tedy cestou variability a růstu. 

11) Zastupitelstvo města souhlasí se zabezpečením nezbytných havarijních oprav střešní 
krytiny areálu chaty s rozhlednou Svatobor dle doporučení zpracované zprávy. 

12) Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním projektové přípravy záměru rekonstrukce chaty 
s rozhlednou Svatobor dle varianty B  dle nabídky ing. Jandy a s návrhem zadání po 
proběhlé veřejné diskusi a na základě námětu občanů.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje přípravu zpracování úvodní části rozvojové studie projektu 
areálu chaty s rozhlednou Svatobor dle návrhu Ing.Arch.Jandy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu 1+1/ I. ktg Stupkova ul. čp. 766, Sušice paní 
 za nabízenou cenu 419.999,- Kč. V případě, 

že se prodej neuskuteční, zastupitelstvo schvaluje následně prodej paní 
 za nabízenou cenu 346.675,- Kč následně 

, Sušice za nabízenou cenu 311.111,- Kč. 



15) Zastupitelstvo města za předpokladu získání státní finanční podpory z programu „Státní 
pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002 poskytovaná Ministerstvem 
zemědělství ČR“, zaměřeného na obnovu a zabezpečování vodohospodářské 
infrastruktury vodovodů a kanalizací postižených srpnovou povodní roku 200 schvaluje 
realizaci akce „Sušice – Volšovy a Červené Dvorce – zásobování pitnou vodou“ a 
rozpočtovou změnu ve výši do 2 mil. Kč v souvislosti se stavbou uvedenou v bodu a), 
částka bude uvolněna z položky rezerva na investice. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje předložené podklady týkající se úpravy a přístavby objektu 
č.p. 138/I – rekonstrukce radnice v následujícím rozsahu : 

a)  Změny, doplnění a rozšíření stavby objektu radnice včetně projekčního dořešení 
II. statické úpravy 
III.    vyvolané vícepráce (půdní vestavba kanceláří) 
IV. restaurování nově nalezených maleb a kamenných portálů 
    V celkové investiční výši 5.557.586,- Kč  
b)  Zadání projekčního řešení a realizaci interiérového vybavení vyjmenovaných prostor 

objektu radnice. 
c)  Zajištění dofinancování celkové realizace stavby radnice formou bankovního úvěru do 

maximální výše 20 mil. Kč a vyhlášení poptávkového řízení na výběr nejvýhodnější 
nabídky od bankovních ústavů. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části parcely č. poz. 377/15 o výměře 8 m2 paní 
 za cenu  400,- Kč za m². Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s 

prodejem spojené. 
18) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části parcely č. poz. 2339/1 v celkové výměře 51,98 

m2 paní    za cenu  350,- Kč za m². a sponzorský dar městu ve výši 10 
000,- Kč. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem 
spojené.                                           

19) Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. poz. 1005/5 o celkové výměře 21 m2 
manželům Jaroslavě a za  250,-   Kč za m².  Kupující zároveň uhradí i 
všechny náklady s prodejem spojené.      

20) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části parcely č. poz. 168/2 panu 
 za cenu  250,- Kč za m². Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem 

spojené, včetně zpracování geometrického plánu a ZP. 
21) Zastupitelstvo města schvaluje předloženou studii rekonstrukce náměstí v Sušici. 
22) Zastupitelstvo města schvaluje předloženou studii řešení nábřeží v části od branky k 

hotelu Svatobor dle předložené studie Atelieru Soukup s.r.o. Plzeň. 
23) Zastupitelstvo města schvaluje úpravu znění Zásad postupu při prodeji bytů, nebytových 

prostor a bytových domů v majetku Města Sušice ze dne 19.7.2000. 
24) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - výměna části vodovodu Pod Stráží v 

částce 72.500,- Kč včetně DPH. Tato částka bude čerpána z kapitoly rezerva na provozní 
výdaje. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - rekonstrukce VO v ulici Mariánská v 
ceně 170 tis. Kč a v ulici Hluboká v ceně 94 tis. Kč. Tyto částky budou čerpány z položky 
Rekonstrukce VO Na Příkopech org.  2219. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - úpravu svodu dešťové vody z objektu 
kina v celkové částce 25 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní 
výdaje. 



27) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - vícepráce na objektu sokolovny – 
pravé přísálí v celkové částce 75 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na 
provozní výdaje. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - navýšení příspěvku pro ZŠ 
Komenského o 33.000,- Kč na instalaci a provoz zabezpečovacího zařízení firmou 
HLS.  Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu - navýšení příspěvku u ZŠ T.G.M. v 
částce 15.500,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje.  

30) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu a souhlasí s převodem finančních 
prostředků školného na účty jednotlivých PO:  

-   MŠ Smetanova –    18.765,- Kč 
-   MŠ Tylova –       41.196,- Kč 
-   ZŠ T.G.M. –       14.134,- Kč 
-   ZŠ Komenského –   11.821,- Kč  

Částky budou čerpány z položky rezerva na provozní výdaje a tím bude povýšen 
příspěvek jednotlivých příspěvkových organizací. 

31) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení ceny pojistného o částku 
450 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezerva na provozní výdaje.  

32) Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města a auditorskou zprávu města Sušice 
bez výhrad za rok 2002. 

33) Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy  podle § 63 zákona č. 128/2002 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění na zajištění přenesené působnosti svěřené 
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších změn, s obcí Dražovice. 

34) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy s Realitní kanceláří 
Müller Reality – Immobilien s úpravou čl. VI, odst. 3 a pověřuje radu města k jednání o 
této smlouvě. 

  
b) j m e n u j e 
  
1)  Zastupitelstvo města jmenuje pana ing. Pavla Löffelmanna, paní ing. Alenu Balounovou, 

pana MVDr. Jiřího Zeleného, paní Mgr. Zdeňku Řezníčkovou, pana ing. Václava Kozla a 
pana ing. Václava Radu členy správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

2)  Zastupitelstvo města jmenuje do dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. pana  ing. Josefa 
Kutila a paní Lenku Vaněčkovou. V případě, že Lenka Vaněčková odmítne členství v 
dozorčí radě navrhuje zastupitelstvo města ing. Karla Brožu členem dozorčí rady 
Nemocnice Sušice o. p. s. 

3)  Zastupitelstvo města děkuje JUDr. Popelovi, panu Trčkovi a MUDr. Prajerové, ing. Ekertovi, 
ing. Probstovi a  panu Safarimu za jejich práci ve správní radě Nemocnice Sušice o.p.s. 

4)  Zastupitelstvo města děkuje ing. Prosserové a ing. Paškovi za jejich práci v dozorčí radě 
Nemocnice Sušice o.p.s. 

  
c)  r e v o k u j e 
  
1)  Zastupitelstvo města revokuje své rozhodnutí č. 23 ze dne 16. dubna 2003 ohledně prodeje 

akcií Sušických uzenin a.s. a schvaluje jejich ponechání v majetku města. 
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2)  Zastupitelstvo města revokuje své rozhodnutí o odprodeji bytů v domě č.p. 294/II v Sušici s 
příslušným podílem na společných částech tohoto domu a pozemku stpč. 215/4 ze dne 
11.9.2002 bod b) odst. 4 takto: 

v bodu prodeje  bytu  2+1/II kat. - nájemce  za původní smluvní cenu  87 
506,- Kč paní  

v bodu prodeje bytu 1+1/II kat. nájemce pana  za původní smluvní cenu 60 
856,- Kč panu 

3)  Zastupitelstvo města revokuje rozhodnutí zastupitelstva ze dne 13.5.2002, usnesení bod 
b), odstavec 4) takto : 

Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji nemovitostí v areálu ČOV v Sušici prostřednictvím 
realitní kanceláře v tomto rozsahu: 

o        v k.ú.Sušice nad Otavou : 
o        o    objekt haly na st.p.č. 2522 
o        o    st.p.č.2522 o výměře 694 m2 
o        o    objekt haly na st.p.č. 2521/6 
o        o    st.p.č.2521/6 o výměře 327 m2 
o        o    část pozemku p.č. 2445 (v návrhu na oddělení p.č. 2445/4) o výměře 1168 m2 
o        o    část pozemku p.č. 2521/1 (v návrhu na oddělení p.č. 2521/7) o výměře 585 m2 v 

k.ú. Dobršín  
o        o    objekt haly na st.p.č. 97 st p. č. 97 o výměře 1521 m2 
o        o    část pozemku p.č. 115/5 (v návrhu na oddělení p.č. 115/10) o výměře 4961 m2 
o        o    část pozemku p.č. st. 98 (v návrhu na oddělení p.č. 98/4) o výměře 1673 m2. 

  
d) b e r e   n a  v ě d o m í 
  
1)  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o kontrole usnesení. 
2)  Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o památkové péči na území města Sušice, 

kterou přednesl ing. arch. Nemanický NPÚ Plzeň. 
3)  Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko kontrolního výboru ke kontrole 

výběrového řízení na dodavatele stavby „Zimní stadion Sušice“, které konstatuje, že 
postup při zadání této veřejné zakázky odpovídal znění Zák. 199/1994 Sb. 

4)  Zastupitelstvo města bere na vědomí obsah předloženého dokumentu s formulacemi 
možností dalšího postupu Města Sušice týkající se rekonstrukce chaty s rozhlednou 
Svatobor včetně výsledků provedených základních průzkumných prací (statického 
průzkumu a průzkumu z hlediska biotického napadení na rozhledně a provozním 
objektu) od zpracovatele Mgr.Ing.arch. Karla Jandy. 

5)  Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o projednání návrhy změny územního 
plánu města Sušice. 

     
d)  n e s ch v á l i l o 
  
1)  Zastupitelstvo města neschvaluje prodej stav. parcely č. 13/2 manželům  a 

doporučuje odboru majetku, aby nařídil manželům vyklizení výše 
uvedeného pozemku. 

2)  Zastupitelstvo města neschválilo návrh ing. Broži na stažení z programu jednání 
zastupitelstva města bod závěr kontolního výboru ke kontrole postupu ve výběrovém 
řízení na dodavatele stavby „Zimní stadion Sušice“. 



  
f) u k l á d á 
  
1)  Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi města Ing. Kocmanovi zajistit kontrolu čerpání 

poskytnutého příspěvku z povodňového fondu v souladu se smlouvou. 
2)  Zastupitelstvo města ukládá OMRM informovat satelitní obce o záměrech prodejů 

případných pozemků na území obce. 
  
g) p r o j e d n a l o 
                     
1)  Zastupitelstvo města projednalo stanovisko SON k Zásadám nájmu bytů v domech v 

majetku města Sušice a k podmínkách zajišťování bytových náhrad. Zastupitelstvo města 
se neztotožňuje se zásadními připomínkami, které SON ZM předkládá. 

  
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. července  2003 

  
  
 Zastupitelstvo města:  
  
a) s ch v á l i l o 
  
1)  Program dnešního jednání. 
2)  Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, PhDr. Ludmila Szvitková, Antonín Končal. 
3)  Ověřovatele zápisu: ing. Václava Radu a Jana Květoně.  
4)  Zastupitelstvo  města schvaluje v souladu s § 20 odst. 7) a § 31 zákona č.50/1976 Sb., 

o  územním plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednaný 
návrh zadání změny Územního plánu města Sušice.  

5)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil Kč na akci Rekonstrukce 
RTO. Tato částka bude čerpána ve výši 1 mil. Kč z položky Rezerva na investice a ve výši 
0,5 mil Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. 

6)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu v položce Skateboardové hřiště ve výši 
450 tis.  Kč.  Částka ve výši 100 tis. Kč by byla použita z položky Lesopark Luh a částka ve 
výši 350 tis. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. 

7)  Zastupitelstvo města schvaluje nákup nemocničního informačního systému SW a HW  do 
výše 5 mil. Kč.  

8)  Zastupitelstvo města schvaluje přijetí střednědobého úvěru do výše 5 mil. Kč  jehož 
příjemcem bude Nemocnice Sušice o.p.s. a zajištění a splácení tohoto úvěru ponese 
město. 

  
b) r o z h o d l o  
  
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo dle § 31 odst. 2) zákona č.50/1976 Sb., o  územním 

plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spojit zpracování a 
projednání konceptu řešení  s  návrhem změny Územního plánu města Sušice.   

  
c)  u k l á d á 
  
1)  Zastupitelstvo města ukládá pořizovateli předat zadání změny Územního plánu města 

Sušice zpracovateli této změny Projektovému atelieru AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav 
Daněk, Husova 4, České Budějovice. 

  
c)  b e r e  n a  v ě d o m í 
  
1)  Zastupitelstvo města bere na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2002 a 

prvních 5 měsíců roku 2003. 
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JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. září  2003 

     
 Zastupitelstvo města:  
  
  
a) s ch v á l i l o 
  
1)        Program dnešního jednání. 
2)        Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Antonín Končal.  
3)        Ověřovatele zápisu:  Josefa Maršáta a Jaroslavu Holečkovou. 
4)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu u ZŠ T. G. M. v celkové částce 

9.000,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 
5)        Zastupitelstvo města schvaluje povýšení příspěvků PO u MŠ Smetanova o 30.000,- Kč, 

MŠ Tylova o 50.000,- Kč, ZŠ TGM o 26.000,- a ZŠ Lerchova o 31.000,- Kč. Tyto částky 
budou čerpány z příjmů města za pronájmy a energie domovníků a MUDr. Vlkové. 

6)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci Ozvučení Sokolovny ve výši 
260 000,- Kč. Tato částka bude čerpána z org. 8014 výkup pozemků. 

7)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 130.000 Kč – navýšení 
položky Příspěvek zájmovým organizacím. Tato částka bude čerpána z položky Hrací 
automaty - % ze zisku. 

8)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na dodávku a montáž 4 ks 
nástěnných umyvadlových baterií v celkové ceně 39.427,50 Kč včetně DPH do restaurace 
Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 

9)        Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na instalaci retarderu a instalaci 
dopravního značení s omezením rychlosti na 20 km/hod v ulici Na Stráni v celkové ceně 
do 20.000,- Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. 

10)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu dodání a instalaci průtokových 
ohřívačů v budově bývalé rehabilitace /ordinace lékařek Bojanovské a Jakešové/ ve výši 
41.000,- Kč Tato částka bude použita z org. 2022 – Pravá interna. 

11)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci “Městské hradby-nástupní 
městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh“ v částce 250.000,- Kč,  a to 150 000,- Kč 
z položky povodně 2002, 50 000,- Kč z položky údržba DD Kněžice a 50 000,- Kč z položky 
rezerva na provozní výdaje. 

12)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci “ Oprava chodníku v ulici 
Dlouhoveská“ v částce 100.000,- Kč. Tato částka bude čerpána z položky Rezerva na 
provozní výdaje. 

13)    Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 20 000 000,- Kč na akci 
Rekonstrukce budovy radnice v Sušici s Českou spořitelnou, a.s. Zastupitelstvo města 
schvaluje způsob zajištění investičního úvěru: Budoucími rozpočtovými příjmy a 
účelovými fondy obce.   

14)    Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 přílohy zřizovací listiny vydané dne 11. 9. 
2002 pro jednotlivé příspěvkové organizace:  

-          Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095 
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-          Mateřská škola Sušice, Tylova 920 
-          Základní škola Sušice, Komenského 59 
-          Základní škola T. G. Masaryka Sušice 
-          Školní jídelna Sušice, Nuželická 25       
15)    Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, kterou se vydává 

Požární řád.  
16)    Zastupitelstvo města schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č.5/2003, kterou se stanovují 

podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob. 

17)    Zastupitelstvo města schvaluje revokaci svého rozhodnutí ze dne 13.2.2002 o odprodeji 
poz. parc. č. 703/52 v k.ú. Sušice manželům 

.  
18)    Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu 

„Volšovy – zásobování pitnou vodou“ a budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se 
Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

19)    Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Volšovy – zásobování pitnou vodou“ se Státním statkem Křimice 
s.p. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

20)    Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu  „Sušice – Červené Dvorce, urovnání tlakových poměrů“ se Státním 
statkem Křimice s.p. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

21)    Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Stavební 
podnik Klatovy a.s., Dragounská ul. č.p. 7, 339 01  Klatovy, na realizaci díla vnitřního 
dovybavení rekonstruovaného objektu nemocnice v Sušici – budovy RTO, v celkové 
částce 1 684 959,- Kč, včetně DPH a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo. 

22)    Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvy na prodej movitého majetku pro Sušické 
technické služby s.r.o. v cenách 2 302 394,50 Kč a 259 193, 20 Kč a pověřuje starostku 
města podpisem těchto smluv.  

  
  
b)   r o z h o d l o 
     
1)        Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části parcely č. poz. 483/9 manželům  

za  cenu  250,- Kč za 1 m². Kupující zároveň uhradí i všechny náklady 
s prodejem spojené.  

2)        Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji parcely č. 358/23 k.ú. Sušice nad Otavou o 
výměře 785 m2 manželům a manželům 

, všichni bytem  za cenu 250,- Kč za m2. Kupující 
zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za 
zpracování geometrického plánu. 

3)        Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 
m2 za cenu 200,- Kč pro zajištění přístupu k lokalitě Pod  Kalichem. 

4)        Zastupitelstvo města rozhodlo o odložení schválení bezúplatného převodu stavby na 
stavební parcele č. 3541, č. 3542, č. 3543 a č. 3544, vše v k.ú. Sušice, do doby vyjádření 
ministerstva obrany ke smlouvě mezi Městem Sušice a Ministerstvem obrany ve smyslu 
zák. 174/2003 a ukládá OMRM předložit tento bod na jednání příštího ZM. 
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c)   n e s ch v á l i l o 
1)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 149/4 k.ú. Sušice 

nad Otavou, vzhledem k tomu, že výstavba řadových garáží na tomto pozemku není 
v souladu s územním plánem města.¨ 

2)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1005/4 k.ú. Sušice 
nad Otavou manželům  z důvodu nevhodnosti jeho 
rozdělení. 

2)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části stavební  parc. č. 1230 v k.ú. Sušice na 
výstavbu garáže pro , protože tato výstavba není v souladu s územním 
plánem. Jednotlivé žádosti budou zpracovatelem ÚP posuzovány v rámci zadání změny 
ÚP individuálně. 

4)       Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 272/2 k. ú. Dolní 
Staňkov paní  vzhledem k tomu, že není v zájmu města Sušice 
oddělovat tento pozemek od nemovitosti ke které patří jako její zázemí. 

5)       Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 1357/1 pro p. Jiřího 
Nováka kamenictví Bettraso Sušice a pro p. Miroslava Adámka Pohřební služba Sušice. 

  
  
d)   u k l á d á 
1)       Zastupitelstvo města ukládá OMRM zaurgovat opravu komunikace Dlouhoveská ulice 

proti objektu Komerční banky Nuželická ul. a Chmelenská ul. u SÚS Klatovy. 
2)       Zastupitelstvo města ukládá OMRM do návrhu rozpočtu na rok 2004 zahrnout náklady 

na opravu, příp. výrobu oznamovacích desek  ve všech satelitních obcích města Sušice. 
3)       Zastupitelstvo města ukládá OMRM připravit informaci pro občany Volšov, týkající se 

připravované investice vodovod Volšovy – Červené Dvorce.  
4)       Zastupitelstvo města ukládá OMRM prověřit aktuální finanční náročnost realizace 

výtahu v Domě s pečovatelskou službou a zahrnout výslednou částku do návrhu 
rozpočtu na rok 2004.  

5)       Zastupitelstvo města ukládá panu tajemníkovi všechny návrhy vyhlášek 
před  schválením v zastupitelstvu města předložit k připomínkovému řízení všem 
organizacím zřizovaných městem Sušice. 

  
  
e) b e r e   n a   v ě d o m í 
1)       Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Města za první pololetí 

roku 2003.  
2)       Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
3)       Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a plnění ukládacích 

usnesení z jednání minulého zastupitelstva. 
4)       Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starostky města ve věci přidělení dotace 

na infrastrukturu v ulici Sadová. 
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JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. listopadu 2003 

  
  
 Zastupitelstvo města:  
  
a) s ch v á l i l o 
1)        Program dnešního jednání. 
2)        Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, RNDr. Eva Fedorová a ing. Karel Marek.  
3)        Ověřovatele zápisu:  PaedDr. Josefa Proška  a Jana Květoně.  
  

b)   r o z h o d l o 
1)        Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2256/3 Sušice 

manželům za cenu 500,- Kč  za  1 m2. Kupující zároveň uhradí i všechny 
náklady s prodejem spojené, včetně ceny za zpracování geometrického plánu. 

2)        Zastupitelstvo města rozhodlo s platností k 1. 7. 2002  dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o změně zakládací listiny Nemocnice Sušice o. 
p. s. ze dne 1. 6. 1998. V části II odst. 1 se doplňuje o text „zajišťování celodenní stravy 
pro domov důchodců“. 

3)        Zastupitelstvo města rozhodlo znovu předložit kontrolnímu výboru projednání 
výběrového řízení na dodavatele stavby „Zimní stadion Sušice“ po předložení stanoviska 
Advokátní kanceláře v Klatovech JUDr. Štancla a ing. Vrbky – firma RTS Brno.  

4)        Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji bytových jednotek stávajícím nájemcům 
bytů  v bytovém domě čp. 762, ul. Studentská, Sušice, za smluvní ceny dle zpracovaného 
znaleckého posudku, po odečtení Radou města uznaných zůstatkových hodnot 
vložených vlastních investic, se slevou 50% a pozemek parc. č. st. 1227 v k.ú. Sušice nad 
Otavou za cenu dle znaleckého posudku takto : 
bytová jednotka č. 1 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
6361 / 37997 za  182 695,- Kč  a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.426,- Kč 
bytová jednotka č. 2 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7218 / 37997  za   206 586,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za 5.022,- Kč 
bytová jednotka č. 3 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
6094 / 37997  za 179 832,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.240,- Kč 
bytová jednotka č. 4 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
6087 / 37997  za 176 614,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za   4.235,- Kč 



bytová jednotka č. 5 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
6067 / 37997  za 181 604,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za  4.221 ,- Kč 
bytová jednotka č. 6 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
6170 / 37997  za 184 921,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc.č. 
st. 1227 v k.ú. Sušice nad Otavou za   4.293,- Kč   

ZM pověřuje OMRM  předáním závazné nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1,  zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění a se všemi podmínkami převodu. 

5)        Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji bytových jednotek stávajícím nájemcům 
bytů  v bytovém domě čp. 737 a 738, ul. Villaniho, Sušice, za smluvní ceny dle 
zpracovaného znaleckého posudku, po odečtení Radou města uznaných zůstatkových 
hodnot vložených vlastních investic, se slevou 40% a pozemek parc. č. st. 1293/1 a parc. 
č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za cenu dle znaleckého posudku takto : 
bytová jednotka č. 1 – p. I
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7450 / 59304 za  208.659,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za 6.561,- Kč 
bytová jednotka č. 2 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7199 / 59304  za   194.923,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za 6.340,- Kč 
bytová jednotka č. 3 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7404 / 59304  za 187.562,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za 6.521,- Kč 
bytová jednotka č. 4 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7519 / 59304  za 212.857,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za   6.621,- Kč 
bytová jednotka č. 5 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7424 / 59304  za 200.000,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za  6.538 ,- Kč 
bytová jednotka č. 6 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7283 / 59304  za 210.146,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za   6.414,- Kč   
bytová jednotka č. 7 – p.
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7433 / 59304  za 210.492,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za   6.546,- Kč   
bytová jednotka č. 8 – p. 
bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti  
7592 / 59304  za 202.235,- Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemků parc. č. 
st. 1293/1 a parc. č. st. 1293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou za   6.686,- Kč   



ZM pověřuje OMRM  předáním závazné nabídky podle ustanovení § 22, odst. 1,  zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění a se všemi podmínkami převodu. 

  
c) n e s c h v a l u j e 
1)        Zastupitelstvo města neschvaluje prodej stavební parcely č. 10/1 k.ú. Sušice  a objektu 

na něm stojícím č.p. 156 Sušice panu  
2)        Zastupitelstvo města nedoporučuje realizaci centrálního vysávání a provedení 

stavebních úprav s těmito rozvody spojenými.  
3)        Zastupitelstvo města neakceptuje žádost Města Kašperské Hory o finanční příspěvek na 

výstavbu DPS vzhledem k nízkému zájmu žadatelů s trvalým pobytem v Sušici 
v budovaném domě s DPS v Kašperských Horách. 

  
d) s c h v a l u j e  
1)        Zastupitelstvo města schvaluje doplnění  článku V. směnné smlouvy mezi Městem 

Sušice, ing. Korcem a TJ Sušice na základě připomínek TJ a ing. Korce o požadované body 
I. – III.  vyjma bodu IV.      

2)        Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí 
smlouvě o právu věcného břemene na pozemku p.č.1911/21 v k.ú. Sušice nad Otavou 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro akci: „Dokončení plynofikace města Sušice“a 
pověřuje starostku města podepsáním této smlouvy. 

3)        Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni 
s firmou Shell Czech Republic a.s. na části pozemku p.č. 377/30 v kat.úz. Sušice nad 
Otavou, kde bude vybudovaný chodník při stavbě obchodního domu PLUS – DISCOUNT a 
pověřuje starostku města podepsáním této smlouvy. 

4)        Zastupitelstvo města schvaluje provedení přepracování  projektové dokumentace akce 
„Výstavba 40 b.j. Sušice“ na akci „Výstavba 44 b.j. Sušice“ firmou INGEM s.r.o. Plzeň a 
následné podání žádosti dle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické 
infrastruktury, MMR ČR a zavazuje se zařadit akci  „Výstavba 44 b.j. Sušice“ do rozpočtu 
města na rok 2004. 

5)        Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi ČR-
ministerstvo obrany a Městem Sušice, týkající se objektu bývalého muničního skladu 
Chmelná a to budov - jiných staveb na st.p.č 3541, 3542, 3543 a 3544 vše v k.ú. Sušice 
nad Otavou. 

6)        Zastupitelstvo města schvaluje záměr  společného projektu mezi Řezbářstvím Karel Tittl 
a synové, Řezbářstvím Šumava a Městem Sušice s cílem zhotovit velký mechanický 
betlém a pověřuje OMRM ke zpracování návrhu potřebných finančních prostředků do 
rozpočtu na rok 2004 a  schvaluje umístění betlému v prostorách Muzea v Sušici. 

7)        Zastupitelstvo města schválilo pana Jana Květoně členem kontrolního výboru. 
8)   Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu „Projektová příprava parkoviště - U 

finančního úřadu“ ve výši  15.000,- Kč. Tato částka by byla použita z položky rezerva 
investiční záměry. 

9)   Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtovou změnu „Projektová příprava parkoviště -U 
Rendla“ ve výši 57.000,- Kč. Tato částka by byla použita z položky rezerva – investiční 
záměry. 

10)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu „Úprava plochy a chodníku před 
Zlatou Otavou“ ve výši 45.000,- Kč. Tato částka by byla použita z položky rezerva – 
investiční záměry. 



11)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšit položku Příspěvek 
Euroregion – org. 180 o částku 12 tis. Kč. Tato částka by byla použita z položky Hrací 
automaty - % ze zisku. 

12)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu navýšení položky Infrastruktura 
Sadová – org. 587 ve  výši 200 000,- Kč. Tato částka by byla použita z položky Výkup 
pozemků – org. 8014. 

13)    Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu nákup 3 ks antidekubitních matrací 
pro Nemocnici Sušice, o.p.s. ve výši 115 000,- Kč. Tato částka by byla použita z položky 
Výkup pozemků – org. 8014. 

14)    Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o  hypotečním úvěru na akci: „Výstavba 
96 bj v Sušici“  v max. výši  50 000 000,- Kč s Českou spořitelnou, a.s.  

15)    Zastupitelstvo města schvaluje způsob zajištění hypotečního úvěru: danou nemovitostí, 
pohledávkami z nájemného a budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce.   

16)    Zastupitelstvo města souhlasí s provedením stavebních úprav v objektu č.p. 138/I Sušice, 
dle cenové nabídky 1941049 firmy Jihospol a.s. Strakonice, Písecká 893 v max. výši 
316 000,- Kč (týká se zpřístupnění věže radnice) a pověřuje starostku podpisem 
příslušného dodatku smlouvy.  

17)    Zastupitelstvo města schvaluje provedení stavebních úprav ve 4. NP radnice a souhlasí 
s interiérovými změnami v přízemí (centrální pokladna) a v mezipatře (odbor dopravy) 
s tím, že finanční prostředky na tyto stavební úpravy budou použity z prostředků interiér 
radnice.  

18)    Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu  podle § 63 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na zajištění přenesené působnosti svěřené 
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších změn, s obcí Mokrosuky. 

  
e) b e r e    n a   v ě d o m í  
1)        Informaci o usnesení rady města ze dne 3.11.2003 týkající se řešení majetkových vztahů 

na pozemku p.č. 1069/1 v kat.úz. Sušice nad Otavou. 
2)        Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu a zápis z jednání kontrolního výboru 

zastupitelstva města. 
3)        Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu a zápis z jednání finančního výboru 

zastupitelstvo města. 
4)        Zastupitelstvo  bere na vědomí podklad předložený ve věci žádosti o změnu 

ÚP - změny funkčního využití pozemku p.č. 1069/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, který má 
navrhovatel v pronájmu od Pozemkového fondu ČR. 

5)        Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu ukládacího usnesení z minulého jednání 
zastupitelstva města. 

6)        Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci paní starostky o návštěvě pana starosty 
z města Wenzenbach ze SRN ve věci navázání partnerské spolupráce s naším městem. 
  
  
f) o d k l á d á 

1)         Zastupitelstvo města odkládá schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
městem Sušice a ukládá OMRM zapracovat do směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
nově schvalovanou právní úpravu této problematiky.  



2)         Zastupitelstvo města odkládá přijetí nesouhlasného stanoviska k vybudování úložiště 
jaderného odpadu v lokalitě Pačejov na pozdější dobu a tato problematika bude 
projednána po získání odborných podkladů ze státního ústavu pro jadernou bezpečnost. 

  
g) u k l á d á 
1)        Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá starostce 

předat písemně označené podklady týkající se „Výběrového řízení zimní stadion“ 
k vyjádření Advokátní kanceláři v Klatovech JUDr. Štanclovi a tytéž podklady číselně 
označené ing. Vrbkovi – firma RTS Brno k posouzení výběrového řízení.  

  
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. prosince 2003 
  
  
 Zastupitelstvo města:  
  
  
a) s ch v á l i l o 
  
1)           Program dnešního jednání. 
2)           Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Josef Maršát, ing. Václav Rada.  
3)           Ověřovatele zápisu:  Jana Květoně a Věru Fornousovou. 
4)           Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Sušice do programu „Partnerství“ Policie 

ČR za účelem vybudování kamerového systému v Sušici.  
5)           Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu: 

-                navýšení položky směsný komunální odpad Org. 279 o    636.000,00 Kč 
-                navýšení položky nebezpečné odpady           Org. 271 o 1.184.000,00 Kč 

      Celková částka ve výši 1.820.000,00 Kč na dofinancování odpadového hospodářství za rok 
2003 bude zajištěna takto: 

-                finanční částka ve výši 240.000,00 Kč z položky místní poplatek za směsný komunální 
odpad 

-                finanční částku ve výši 1.580.000,00 Kč z položky daň z příjmu fyzických osob – Org. 
99 

6)         Zastupitelstvo města schvaluje ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění odpadů 
pro rok 2004 dle předloženého návrhu společnosti RUMPOLD-P s.r.o., Plzeň. 

7)         Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu v částce 35.000,- Kč na provedení 
opravy VO v Divišově. Tato částka bude čerpána z položky 6121, organizace 2219 – VO Na 
Příkopech. 

8)         Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 20.000,- Kč na 
vybudování  bezbariérového přístupu k objektu ubytovny Pod Nemocnicí 116/III v Sušici. 
Tato částka bude čerpána z organizace 2012 – Nerudova, půdní byty. 

9)         Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu na akci rekonstrukce komunikace Na 
Štěbetce v částce 493.189,60 Kč. Tyto prostředky by byly použity z organizace 1004 – ulice 
Tylova ve výši 26.000,- Kč a zbývající část ve výši 467.189,60 Kč bude použito z organizace 
2022 – rekonstrukce pravá interna. 

10)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny – realizace těchto akcí: 
-          místní komunikace Sušice – Milčice – Zaluží v celkové částce 482.331,- Kč. Toto navýšení 

bude hrazeno z přijaté dotace na tuto akci ve výši 385 000,- Kč, a z org.292 – Místní 
komunikace ve výši 97.331,- Kč 

-          místní komunikace Albrechtice – ke hřbitovu v celkové částce 322 949,- Kč. Toto 
navýšení bude hrazeno z přijaté dotace na tuto akci ve výši 285 000,- Kč, a z org.292 – 
Místní komunikace ve výši 64.949,- Kč 
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-          místní komunikace Rok – náves obce v  celkové částce 524 837,80 Kč. Toto navýšení 
bude hrazeno z přijaté dotace na tuto akci ve výši 420 000,- Kč, a z org.292 – Místní 
komunikace ve výši 104 838,- Kč 

-          místní komunikace Páteček – Nuzerov v celkové částce 870 334,40 Kč. Toto navýšení 
bude hrazeno z přijaté dotace na tuto akci ve výši 696 0000,-Kč, a z org.292 – Místní 
komunikace ve výši 174.334,40 Kč 

11)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu Oprava barokních varhan v celkové 
částce 60 tis. Kč. Tato částka by byla použita z položky Hrací automaty - % ze zisku. 

12)      Zastupitelstvo města schvaluje způsob financování kapitálového vkladu města do 
společnosti Sušické technické služby, s.r.o. ve výši 5 950 000,- Kč: 

-          ve výši 2 631 757,- Kč z prodeje HIM Technickým službám, o.p.s. 
-          ve výši 2 302 394,50 Kč z prodeje DHIM Sušickým Technickým službám, s.r.o. 
-          ve výši 1 000 000,- Kč z org.79 – Rezervy - TS  
-          Ve výši 15 848,50 z prodeje skladových zásob Sušickým Technickým službám, s.r.o. 

13)      Zastupitelstvo města schvaluje do doby schválení rozpočtu pro rok 2004 toto rozpočtové 
provizorium: Město Sušice bude hradit pouze platby základních provozních výdajů 
nutných k zajištění činnosti a výdajů, které jsou k dnešnímu dni smluvně podloženy a 
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. 

14)      Zastupitelstvo města schvaluje leasing osobního automobilu Fabia Classic 1,2/40kW od 
firmy Autospol plus spol s.r.o. Horažďovice s tím, že automobil Favorit KTE 50-90 bude 
dán prodejci jako protihodnota. Leasing bude v souladu s nabídkou se slevou 20 000 Kč, 
vč. havarijního a zákonného pojištění. ZM pověřuje starostku města podpisem leasingové 
smlouvy.  

15)      ZM schvaluje prodej stavební  parcely č. 60/9 v k.ú. Sušice  za cenu 
500,- Kč za  1 m2 . Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené.  

16)      ZM schvaluje realizaci dohody uzavřenou  mezi Městem Sušice a  
ze dne 6.12.1995 o prodeji a směně pozemkové parcely 1005/4 k.ú. Sušice v majetku 
Města Sušice za pozemkové parcely č.   1013/3 a 1013/4 k.ú. Sušice.  Realizace záměru 
bude provedena tak, že z parcely č. 1005/4 žadatel odkoupí  440 m2 za cenu 100,- Kč za 1 
m2  a zbytek pozemkové parcely č. 1005/4 o výměře 438 m2 smění město za parcelu  č. 
1013/3.  Rozdíl 23 m2 v neprospěch  nebude po vzájemné dohodě 
žadatel na Městu Sušice nárokovat. 

17)      ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1340/3, 2319/1, 2319/3, 2316/1 
a stav. parc. č. 2473, 1656  do majetku města s tím, že pozemky komunikací jsou svým 
charakterem k používání dané, stav. parc. č. 2473 bude město používat ke sportovním 
účelům a stav. parcela č. 1656 bude ponechána v současném stavu. Město Sušice se 
zároveň zavazuje, že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k předmětné nemovitosti bude 
objekt využívat ve stanoveném veřejném zájmu a nepřevede vlastnické právo 
k předmětné nemovitosti na třetí osobu. V případě porušení město uhradí smluvní 
pokuty.   

18)      ZM schvaluje úplatný převod pozemkových parcel č. 1373/1, 2318, 1411 PK, 1344/2, 
2314/4, 2314/5, 1338/3 PK, 1354/1, 1344/3 PK, 1409/1 PK, 1414 PK do majetku města a 
vyhotovení znaleckých posudků na tyto nemovitosti.  

19)      a) Zastupitelstvo města, na doporučení Rozhodčí komise pro poskytování příspěvků 
z povodňového fondu města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z povodňového 
fondu města na částečnou úhradu škod na bytovém  fondu způsobených povodní v roce 
2002 následovně:  



-                manželům  ve výši 113.750,- Kč na dům v Sušici, 
Nádražní 388/II, 

-                manželům ve výši 123.440,- Kč na dům v Sušici, 
Nádražní 373/II, 

-                paní , ve výši 97.700,- Kč na dům v Sušici, část Malá Chmelná čp. 53, 
-                manželům , ve výši 63.490,- Kč na dům v Sušici, 

Havlíčkova čp. 109, 
-                paní , ve výši 175.000,- Kč na dům v Sušici, Nádražní 374/II, 
-                paní , ve výši 159.270,- Kč na dům v Sušici, Nová 759/II, 
-                manželům ve výši 135.560,- Kč na dům v Sušici, 

Hrádecká 242, 
-                paní ve výši 133.000,- Kč na dům v Sušici, T. G. Masaryka 145/II, 
-                paní , ve výši 81.970,- Kč na dům v Sušici, Nádražní 358/II, 
-                manželům  ve výši 69.670,- Kč na dům v Sušici, 

V Drahelinkách 585, 
-                panu , ve výši 141.090,- Kč na dům v Sušici, Nádražní 647/II, 
-                panu  ve výši 78.820,- Kč na dům v Sušici, Nádražní 370/II, 
-                paní  ve výši 59.500,- Kč na dům v Sušici, Nádražní 349/II.. 

     b) Zastupitelstvo města schvaluje změnu textu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového 
fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou domů a bytů ve vlastnictví podle 
zvláštního předpisu poškozených povodněmi v roce 2002 (dále jen Smlouva) v bodu 5 tak, 
že v poslední větě se datum „do 15. 12. 2003“ nahrazuje datem „do 30. 6. 
2004“.  Zastupitelstvo města  pověřuje starostku města podpisem smlouvy s žadateli. 

20)       ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny v Sušici – aktualizace pro rok 
2004-2005 (viz příloha). 

21)       ZM Sušice souhlasí s provedením akce: „Zajištění zdroje pitné vody pro chatu s rozhlednou 
na Svatoboru“ a ukládá OMRM zajistit a zadat potřebné práce k zajištění této akce. Dále 
pověřuje starostku města podpisem příslušných smluv. 

     ZM Sušice bere na vědomí prezentaci Ideového konceptu rozvojové studie Svatobor žije a 
zaujímá stanovisko, že projekt „Svatobor žije“ bude v příštím období jednou z priorit 
města Sušice s cílem zvýšit atraktivitu města pro turistický ruch. 

     ZM Sušice  schvaluje následující postup prací v rámci projektu Svatobor žije a ukládá OMRM : 
a)         zadat vypracování marketingové studie 
b)         zadat vypracování studie proveditelnosti 
c)         pokračovat v přípravě projektů z Národního programu Phare 2003 – akce:“Rekonstrukce 

komunikací a parkovací plochy na Svatoboru v Sušici 
22)      Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy  podle § 63 zákona č. 128/2002 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění na zajištění přenesené působnosti svěřené 
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších změn, s obcí Žihobce, s obcí Strašín, s obcí Domoraz a s obcí Soběšice. 

23)           Zastupitelstvo města schvaluje časový plán jednání zastupitelstva města v roce 2004.  
  
  
b)               r o z h o d l o 

  
1)         Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění strážníků MP o 2 strážníky k 1.2.2004.  
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2)        Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, vydat s účinností od 1. 1. 2004 tyto obecně závazné vyhlášky: 

3)         Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místních poplatcích. 
4)        Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, o vybírání příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin základních škol. 
5)         Obecně závazná vyhláška č. 8/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o 

vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění vyhlášky č. 6/1998. 
  
  
  
c)               n e s c h v a l u j e 

  
1)    ZM neschvaluje  prodej pozemkové parcely č. 9/1 k.ú. Milčice společnosti Farma Sušice 

s.r.o Klatovy. 
2)    ZM neschvaluje  prodej pozemkové parcely č. 1005/4 k.ú. Sušice panu 

.  
3)    ZM neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 1005/4 k.ú. Sušice panu I

. 
  
  
d)               o d k l á d á 
  
1)    Zastupitelstvo města odkládá projednání navýšení ceny vodného a stočného na hospodářský 

rok 2004 na příští zasedání zastupitelstva města. 
  
  
e)               b e r e   n a   v ě d o m í  
  
1)          Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o hospodaření Nemocnice Sušice o.p.s. za 

rok 2003. 
  
  
f)               u k l á d á  

  
1)         Zastupitelstvo města ukládá předsedovi Rozhodčí komise pro poskytování příspěvků 

z povodňového fondu město panu Květoňovi zajistit sepsání Smlouvy s každým z příjemců 
dotace a zajistit kontrolu provedení dotovaných prací na opravených bytových objektech 
členy komise. Místostarostovi města ing. Kocmanovi zajistit kontrolu čerpání 
poskytnutých příspěvků v souladu se smlouvou. 
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JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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