
  
Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. února 2004 
  

  
 Zastupitelstvo města:  
  
  
a)  s ch v á l i l o 
  
1)          Program dnešního jednání. 
2)          Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Daniel Čámský, ing. Karel Marek.  
3)          Ověřovatele zápisu:  Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a Jiřího Zahradníka. 
4)          Zastupitelstvo města  souhlasí  s podáním žádosti o bezúplatný převod zemědělského 

pozemku podle §5 odst.1 písm. e) zákona č.95/1999 Sb. – část pozemku p.č. 1069/1 
v kat. úz. Sušice nad Otavou z majetku pozemkového fondu ČR do majetku města 
Sušice. 

5)          Cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2004 v základní variantě, t.j. ponechat 
dvousložkovou cenu vodného a stočného a paušální platby schválené pro rok 2003 dle 
kapacity vodoměrů, stočné  ve výši roku 2003 t.j. 24,28 Kč/m3, vodné zvýšit o 1,10 Kč 
na 15,39 Kč/m3, celkem na částku 39,67 Kč/m3 bez DPH. 

6)          Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města Sušice pro rok 2004 v součtové 
podobě za jednotlivé organizace, v rámci organizace jsou povoleny přesuny mezi 
položkami dle uvážení správce kapitoly vyjma: 

·        Mzdových prostředků 
·        Energií /plyn, voda elektřina, teplo/ 
  
  
b)  n e s c h v a l u j e 
  
1)          Návrh ing. Broži na odvolání ing. Raška z funkce předsedy kontrolního výboru 
  
  
c)  b e r e   n a   v ě d o m í  
  
1)          Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 

v obvodu OOP Sušice ve II. pololetí roku 2003“. 
2)          Zprávu starostky o plnění usnesení zastupitelstva města. 
3)          Zprávu kontrolního výboru. 
  
  
d)  u k l á d á  
  
1)          Zastupitelstvo města ukládá starostce zpracovat omluvný dopis stavebním firmám 

osloveným v 1. kole  výběrového řízení na akci rekonstrukce zimního stadionu. 
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e)  r e v o k u j e 
  
1)          Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení č. 16 ze dne 17.12.2003 týkající se 

realizace dohody uzavřené mezi Městem Sušice a  ze dne 
6.12.1995 o prodeji a směně pozemkových parcel 1005/4 a 1013/3 v k.ú. Sušice nad 
Otavou takto : Zastupitelstvo města schvaluje  realizaci dohody uzavřenou mezi 
Městem Sušice a ze dne 6.12.1995 o prodeji a směně 
pozemkových parcel č. 1005/4 a č. 1013/3 v k.ú. Sušice nad Otavou. Realizace záměru 
bude provedena tak, že  bude vyhotovena jedna směnná smlouva,  která bude řešit 
prostou směnu pozemku č. 1005/4 za pozemek č. 1013/3 a doplatek ke směně  ve 
výši  44 000,- Kč Městu Sušice. 

  
  
  
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 7. dubna 2004 
  
     
 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 PaedDr. Josef Prošek.  
3)               Ověřovatele zápisu:  Jana Květoně a ing. Václava Radu. 
4)               Změnu územního plánu města Sušice č.1, zpracovanou Projektovým ateliérem AD 

s.r.o. – Ing. arch. Jaroslavem Daňkem, České Budějovice, jeho textovou i grafickou část. 
5)               Předložené náměty podané v rámci druhé aktualizace, tj. v období od 13.12. 2001 

do 13.12. 2003 nebudou předmětem další změny územního plánu města Sušice. 
6)               Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/ 2004 "Dovybavení hřiště 

pro mládež v Sušici" ve výši 100.000,- Kč. Tato částka bude použita z přijatého 
inančního daru od společnosti Západočeská energetika, a.s.  

7)                Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ 2004 " Navýšení položky 
- Příspěvky zájmovým organizacím ve výši 100.000,- Kč. Toto navýšení bude provedeno 
z přijatého sponzorského daru od . 

8)               Zastupitelstvo města schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. v platném znění, rozsah pro provádění rozpočtových opatření radou 
města:  Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a 
provádí rozpočtová opatření v takto stanoveném rozsahu:      

-        Neplánovaná údržba, oprava z důvodu havárie - zásahem vyšší moci  - limit do 500 tis. 
Kč    

-        Plánované investice - limit 20% max. do výše  600 000,-- Kč 
-        Schvalování rozpočtových opatření z důvodu přijetí dotací a darů 
-        Rozpočtová opatření budou číslována a 2x ročně předložena ZM na vědomí  
9)               Zastupitelstvo města schvaluje předloženou vnitřní Směrnici pro zadávání veřejných 

zakázek se zapracovanými připomínkami členů zastupitelstva města. 
10)           Zastupitelstvo města s ohledem na dlouhodobý nezájem schvaluje vyjmutí domů 

Dlouhoveská 238 + 239 a Smetanova 783 ze seznamu domů navržených k privatizaci. 
11)           Zastupitelstvo města  schvaluje dle návrhu Komise pro přípravu, zpracování a realizaci 

Programu regenerace MPZ v Sušici následující změny v Programu regenerace 
MPZ Sušice pro rok 2004 a podíly rozdělení finanční částky přidělené Městu Sušici 
Ministerstvem kultury ČR na rok 2004 a příspěvek z rozpočtu města Sušice: 

Obnova židovského hřbitova, p.č.196, bude přesunuta do roku 2005. 
V roce 2004 budou započaty  práce na celkové obnově kašny na nám.Svobody. 
Částka 250 tis. Kč z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR bude rozdělena mezi 

dva žadatele z fyzických osob – vlastníky kulturních památek, kteří mají úplně doložené 
žádosti a připravené akce, a to v poměru k nákladům na obnovu památky pro letošní 
rok. Dle stejného klíče pak bude přidělen příspěvek z rozpočtu města, který je nutnou 
podmínkou pro přidělení státní dotace fyzické osobě.  

Rozdělení finančních prostředků: 
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Dům č.p. 4/I,  nám.Svobody, vlastník –  
-        Dotace MK :  160.000,- Kč 
-        Podíl z rozpočtu města 40.000,-Kč 
-        Podíl vlastníka   200.000,-Kč 
-        Celkem  400.000,- Kč 
Dům č.p.44/I, ulice Mostní, vlastník – 
-        Dotace MK :  90.000,- Kč 
-        Podíl z rozpočtu města 22.500,-Kč 
-        Podíl vlastníka   112.500,-Kč 
-        Celkem  225.000,- Kč 
12)           Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o partnerství mezi městem Sušice a 

německou obcí Wenzenbach a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
13)           Na základě doporučení rady města a následujícího jednání s dodavateli, zastupitelstvo 

města schvaluje dovybavení objektu radnice novým kancelářským nábytkem (místo 
repasování stávajícího), a to na základě nabídky firmy ALAX spol. s r.o., Elektrárenská 
247, 252 07  Štěchovice ve výši 1 858 950,- Kč včetně DPH. 

14)           Zastupitelstvo města schvaluje dodávku sedacího nábytku do objektu radnice v ceně 
do 900 000,- Kč. 

15)           Zastupitelstvo města schvaluje zajištění dofinancování dovybavení objektu radnice 
formou překlenovacího bankovního úvěru ve výši max. 2,5 mil. Kč. 

16)           Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ 2004 „Vybavení interiéru 
radnice“ ve výši 2 500 000,- Kč. Tato částka bude čerpána prostřednictvím 
krátkodobého úvěru ve výši max. 2 500 000,- Kč. Úvěr bude splácen v roce 2005.   

  
  
b)  r o z h o d l o  
  
1)               Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části areálu ČOV dle přiloženého GP č. 

76/2004 (stavba na st.p.č. 97 o výměře 1 521 m2, stavba na st.p.č. 98/6 o výměře 1 542 
m2, st.p.č. 97 o výměře 1 521 m2, st.p.č. 98/6 o výměře 1 542 m2 a p.p.č. 115/11 o 
výměře 4 100 m2, vše v k.ú. Dobršín) paní , 

 
za cenu 2.900.000,- Kč do SJM a pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy. 

2)               Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí od Pozemkového fondu Klatovy 
o části pozemků p.č. 1188/8, 1188/6 a 1189 v k.ú. Dobršín, tvořící přístupovou 
komunikaci do zadní části areálu ČOV. 

3)               Zastupitelstvo města rozhodlo o úplatném nabytí  pozemku p.p.č.1188/7  a částí 
pozemků p.č. 1188/8, 1188/6 a 1189 vše v k.ú. Dobršín, netvořících přístupovou 
komunikaci do zadní části areálu ČOV. 

4)               Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení závazné nabídky na prodej bytové jednotky 
č. 3 v domě čp. 735 ve Villaniho ulici, podané současné nájemnici paní 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji bytové jednotky č. 3 v domě čp. 735 v ulici 
Villaniho výběrovým řízením. 

5)               Zastupitelstvo města rozhodlo neakceptovat nabídku na odkoupení  části pozemkové 
parcely č. PK 383 v k.ú. Sušice a neschvaluje koupi nabízeného podílu na pozemku PK 
383 v k.ú. Sušice. 



6)               Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místních poplatcích. 

  
  
c)  b e r e   n a   v ě d o m í : 
  
1)               Zprávu o projednání návrhu změny č.1 územního plánu města Sušice, obsahující 

návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech. 
2)               Vyhodnocení námětů na změnu územního plánu města Sušice předložených v rámci 

druhé aktualizace. 
3)               Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy kontrolního výboru v období od 

posledního zasedání zastupitelstva města. 
4)               Zastupitelstvo města bere na vědomí petici zaměstnanců Nemocnice Sušice o.p.s. 
  
  
d) v y m e z u j e  
  
1)               Změnu závazné části územního plánu města Sušice dle návrhu změny č. 1. 

územního  plánu města Sušice, která tvoří přílohu tohoto usnesení.    
  
  
e)  n e v y h o v u j e  
  
1)               Námitce pana Ing. Josefa Vaňáče, Pod Pekařkou 1083/21, 147 00 Praha 4 – Podolí 

ze    dne 23.12. 2003 k návrhu změny č.1 územního plánu města Sušice, týkající se 
předkvalifikace lokality ZK 8 Šibeničná nebo její části na rekreační oblast. 

  
  
f) u k l á d á  
  
1)               Pořizovateli dopracovat spolu s projektantem  čistopis změny č.1 územního 

plánu  města Sušice, jak jsou navrženy v předložené Zprávě o projednání návrhu změny 
č.1 územního plánu města Sušice. 

2)               Pořizovateli vypracovat spolu s projektantem návrh obecně závazné vyhlášky 
č.2/2004 o závazných částech změny č.1 územního plánu města Sušice, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o závazných částech územního plánu města Sušice. 

3)               Tajemníkovi  předložit návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2004 o závazných částech 
změny č.1  územního  plánu  města  Sušice, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č.2/2000 o závazných částech územního plánu města Sušice ke schválení zastupitelstvu 
města v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

4)               Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru předkládat čtvrtletně  zastupitelstvu 
města celkovou zprávu  o činnosti kontrolního výboru, jejíž součástí budou jednotlivé 
zprávy kontrolovaných subjektů a organizací tak,  jak byly schváleny v plánu činnosti na 
daný rok. V případě zjištění pochybení a potřeby zjednat okamžitou nápravu, bude 
neprodleně informována rada města a nejbližší jednání zastupitelstva města. 
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5)               Zastupitelstvo město  ukládá správní radě nemocnice zabývat se otázkou mzdové 
politiky v roce 2004 v Nemocnici Sušice o.p.s. 

  
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. června  2004 

 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
a) s ch v á l i l o : 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jan Květoň a Daniel Čámský. 
3) Ověřovatele zápisu:  PhDr. Ludmilu Szvitkovou a ing. Václava Radu. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje  závěrečný účet města Sušice za rok 2003.  
5) Zastupitelstvo města schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 502 034 

03 ze dne 26.11.2002 se zhotovitelem stavby – Stavebním podnikem Klatovy a.s., 
Dragounská 7, 339 01 Klatovy, týkající se prací objednaných nad rámec smlouvy. 
Původní cena díla je tímto dodatkem navýšena o 2.278.521,-Kč bez DPH a celková cena 
tak činí 123.252.223,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo města  pověřuje starostku města 
podpisem tohoto dodatku.   

6) Zastupitelstvo města schvaluje novou  zřizovací listinu organizace Domov Důchodců 
v Sušici. 

7) Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem paní na odstoupení od Smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části nákladům 
spojených s opravou domů a bytů ve vlastnictví podle zvláštního předpisu poškozených 
povodněmi v roce 2002, uzavřenou mezi Městem Sušice, Nám.Svobody 138, Sušice, 
zastoupeným JUDr.Jiřinou Rippelovou, starostkou města a paní 

 uzavřenou dne 14.1.2004, na základě jejího písemného návrhu. 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 

z povodňového fondu obce na úhradu části nákladům spojených s opravou domů a 
bytů ve vlastnictví podle zvláštního předpisu poškozených povodněmi v roce 2002, 
mezi Městem Sušice, Nám.Svobody 138, Sušice, zastoupeným JUDr.Jiřinou Rippelovou, 
starostkou města a panem Rudolfem Valdou, V Drahelinkách 585, Sušice, uzavřené dne 
14.1.2004 s tím, že dodatek v bodě „4. Celková výše příspěvku“ bude upraven tak, že 
Město touto smlouvou poskytuje příjemci příspěvek v celkové výši 50.376,-Kč, slovy 
padesáttisíctřistasedmdesátšest korun českých. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s účastí Města Sušice v Projektu „Řešení vybraných 
problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy – financování z fondu soudržnosti 
EU“, jehož nositelem bude Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, České 
Budějovice. Dále souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci při zajištění vstupních 
podkladů pro projekt a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, zároveň 
stanovuje starostku města pověřeným zástupcem města v této dohodě. 

9) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Rekonstrukce sektorů – tartanový 
povrch na atletickém stadionu TJ Sušice“ s tím, že financování  bude provedeno 
z rozpočtové položky 6322 – Tartanová dráha-příspěvek na investici TJ Sušice ve výši 1 
milion Kč po předložení smlouvy. Dále souhlasí s tím, aby smlouva o dílo byla uzavřena 



s firmou A SPORT PRODUKT s.r.o., Petrohradská 32, Praha 10, dle výběrového řízení 
max. do výše  986.124.-  Kč včetně DPH 19%. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje prodej  bytové  jednotky č. 3, v domě čp. 735, ul. 
Villaniho, Sušice na základě výběrového řízení p. 
za nabízenou cenu 402.000,-Kč. V případě, že se prodej neuskuteční, zastupitelstvo 
schvaluje následně prodej p.  Sušice za nabízenou 
cenu 365.000,-Kč, následně  p. Praha 8 za 
nabízenou cenu 350.000,-Kč. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 563/6 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře 110 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.   

12) Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  pozemkové parcely č. 10 v k.ú Milčice o výměře 
283 m2   za cenu 110,- Kč za 1 m2. Kupující uhradí i všechny 
náklady s prodejem spojené. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  pozemkové parcely č. 519/1 k.ú Velká Chmelná 
o výměře 11,51 m2 panu  za cenu 110,- Kč za 1 m2. Kupující uhradí i 
všechny náklady s prodejem spojené.  

14) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje  prodej části pozemkové parcely č. 328 k.ú Sušice 
o výměře 472 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2, snížení ceny 
zohledňuje výstavbu protipovodňových opatření, která dle požadavku města 
vybudovali majitelé na své náklady. Kupující uhradí i všechny náklady s prodejem 
spojené. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje žádost 
 a souhlasí se splátkami dluhu formou splátkového kalendáře, s výší splátek 4000,- 

Kč měsíčně.  
16) Zastupitelstvo města schvaluje žádost p. a 

souhlasí se splátkami dluhu formou splátkového kalendáře, s výší splátek 1500,- Kč 
měsíčně.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje od  1. 6. 2004 výši měsíční odměny za výkon funkce 
členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členů zastupitelstev, v platném znění, včetně uplatnění  souhrnu odměn za jednotlivé 
funkce. 

 
b)  b e r e   n a   v ě d o m í : 
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu paní starostky ke kontrole usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva. 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru přednesenou 

předsedou výboru panem Josefem Maršátem. 
3) Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Nemocnice Sušice o. p. s. za rok 

2003 a informace k hospodaření nemocnice za leden až květen roku 2004. 
 
c)  r o z h o d l o  
 
       
1) Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 kterou se mění 
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obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2004 a ukládá tajemníkovi zveřejnit vyhlášku v SN. 

 
d)  r e v o k u j e : 
 
1) Zastupitelstvo města   Sušice revokuje svoje  usnesení č. 5 ze dne 17. 6. 1998 týkající se 

schválené ceny odprodeje části pp.č. 328 k.ú Sušice manželům za cenu 
100,- Kč/ m2. 

 
e)  n e s ch v a l u j e : 
 
1) Zastupitelstvo města neakceptuje nabídku a žádost ředitele Gymnázia Sušice, týkající 

se realizace dalších oprav historických varhan ve výši 95 000,- Kč. 
 
 
  

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. září  2004 
 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
a) s ch v á l i l o 
 
1) Doplněný program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, PaedDr. Josef Prošek a Jiří Zahradník.  
3) Ověřovatele zápisu:  Daniela Čámského a ing. Karla Marka. 
4) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje prohlášení vlastníka, kterým jsou ve smyslu 

zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) vymezovány jednotlivé bytové 
jednotky v budovách bytových domů 

č.p. 1257 na stavební parcele č.parc. st. 3575 v k.ú. Sušice nad Otavou 
č.p. 1258 na stavební parcele č.parc. st. 3576 v k.ú. Sušice nad Otavou 
č.p. 1259 na stavební parcele č.parc. st. 3577 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Prohlášení vlastníka vyhotoví stávající podíloví spoluvlastníci předmětných budov, tedy město 

Sušice jako podílový spoluvlastník se spoluvlastnickým podílem ve výši 3/4 z celku a 
Družstvo Kaštanová, se sídlem Nádražní, č.p.1243, Sušice II 34201, IČ 26357119, jako 
podílový spoluvlastník se spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 z celku. 

5) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje uzavření smlouvy o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví s Družstvem Kaštanová, se sídlem Nádražní , č.p.1243, 
Sušice II 34201, IČ 26357119, a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
k následujícím šesti (6) bezbariérovým bytovým jednotkám: 

č. 1257/1 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1257 na stavební parcele 
č.parc. st. 3575 v k.ú. Sušice nad Otavou 

č. 1257/4 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1257 na stavební parcele 
č.parc. st. 3575 v k.ú. Sušice nad Otavou 

č. 1258/1 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1258 na stavební parcele 
č.parc. st. 3576 v k.ú. Sušice nad Otavou 

č. 1258/4 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1258 na stavební parcele 
č.parc. st. 3576 v k.ú. Sušice nad Otavou 

č. 1259/1 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1259 na stavební parcele 
č.parc. st. 3577 v k.ú. Sušice nad Otavou 

č. 1259/4 umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1259 na stavební parcele 
č.parc. st. 3577 v k.ú. Sušice nad Otavou, 

kteréžto jednotky budou samostatně vymezeny ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o 
vlastnictví bytů) po zápisu vkladu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).  

Po vymezení předmětných bytových jednotek bude náležet na každé z nich městu Sušici 
spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 z celku bytové jednotky a Družstvu Kaštanová 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 z celku jednotky. 

Po uzavření smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ke každé 
z vyjmenovaných bytových jednotek a jejím vkladu do katastru nemovitostí bude 
město Sušice výlučným vlastníkem celku každé z vyjmenovaných bytových jednotek. 
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6) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Sušice č. 5/2004, 
kterou se vyhlašuje závazná část ZÚP č. 1 města Sušice.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.16/ 2004 - Org. 4006 Sokolovna 
– oprava kanalizace bude navýšena o 200.000,-Kč a org. 220 ŠJ Nuželická ul. par.3141 
Oprava kanalizace bude snížena o 200.000,-Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.19/ 2004  – org. 3020 Parkoviště 
u finančního úřadu navýšit o částku 280 000,- Kč. Toto navýšení bude čerpáno z pol. 
5901, org. 73 – rezerva – investice a provoz. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/ 2004  – PD kanalizace 
v Drahelinkách a Pod Stráží v celkové částce 600.000,- Kč. Tato částka bude čerpána 
z pol. 5901, org. 73 – rezerva – investice a provoz. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.  24/ 2004  
1. Snížení položky Prodej investičního majetku org. 1620 o částku 1.150.000,- Kč   
2. Úpravu rozpočtu SUTES v org.: 
280 údržba města  o částku - 250.000,- Kč 
285 veřejné osvětlení o částku +550.000,- Kč 
288 veřejné WC o částku - 50.000,- Kč 
289 veřejná zeleň o částku +800.000,- Kč 
290 úklid města o částku - 400.000,- Kč 
294 zimní údržba o částku + 450.000,- Kč 
Částka v celkové výši 2.250.000,- Kč bude použita z org. 74 – Rezerva investice podmíněné 

dotací  - Svatobor přístupová komunikace ve výši  1.750.000,- Kč, a z org. 79 – Rezervy 
– TS  ve výši 500.000,- Kč. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/ 2004  – Tapiserie do obřadní 
místnosti v částce 100.000,- Kč. Tato částka bude čerpána z pol. 5901, org. 73 – rezerva 
– investice a provoz. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/ 2004  – navýšení položky 
Městský kamerový systém o částku 512.000,-- Kč. Tato částka bude čerpána z pol. 
5901, org. 73 – rezerva – investice a provoz. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje žádost  a 
souhlasí se splátkami dluhu formou splátkového kalendáře, s výší splátek 1000,-Kč 
měsíčně.  

14) Zastupitelstvo města   souhlasí s podmínkami převodu pozemkové parcely č. 563/6 
v k.ú. Sušice nad Otavou uvedenými v článku 5 Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti.   

15) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemkové parcely č. 563/6 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 110 m2. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci „Program regenerace městské památkové 
zóny v Sušici na rok 2005-2006“, dle přílohy (s přesunem obnovy domu čp. 35, nám. 
Svobody z roku 2006 na rok 2005. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu  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 Podmokly. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci rekonstrukce MK Nuželická ul. 7.  a 11. etapa 
jako celku  v celkové výši 26,2 mil. Kč, dotace MZe 9,1 mil. Kč a ukládá radě města 
zajistit zbývající potřebné finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2005. 
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b) j m e n u j e 
1) Zastupitelstvo města jmenuje pana ing. Ladislava Michálka, ing. Pavla Prosra a paní 

Vladislavu Křížovou členy správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 
Městské zastupitelstvo děkuje ing. Fartákovi, ing. Karasovi a Mgr. Novákovi za jejich práci ve 

správní radě. 
 
 
 
c) r e v o k u j e 
1) Zastupitelstvo revokuje  svoje usnesení č. 11 ze dne 16. 6. 2004 týkající se schválení 

bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 563/6 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 
110 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

2) Zastupitelstvo města revokuje své rozhodnutí ze dne 7.dubna 2004 pod bodem 
usnesení b1) o prodeji části areálu ČOV  

a pověřuje starostku města odstoupením od kupní smlouvy. 
 
 
 
d) b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 
2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o stavu a  ochraně veřejného pořádku 

v obvodu OOP Sušice za I. pololetí roku 2004“  
3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
 
e) u k l á d á 
 
1) Zastupitelstvo města ukládá starostce zahájit jednání se společností 1. JVS a.s. České 

Budějovice o úpravě podmínek smlouvy o provozování vodohospodářské 
infrastruktury.   

2) Zastupitelstvo města ukládá vedení a radě města vyčlenit v rozpočtu na rok 2005 
částku ve výši 95 000,- Kč na opravu barokních varhan umístěných ve Smetanově sále 
sušického gymnázia. 

 
 
 
f) r o z h o d l o   
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o  prodeji 12ti bytových jednotek v domě čp. 240 a 241, 

ul. Dlouhoveská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí 
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domu a pozemku parc. č. st. 1376 a 1377 v k.ú.Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům 
těchto bytů. 

Zastupitelstvo města schvaluje předání závazných nabídek dle ustanovení § 22, odst. 1, z.č. 
72/1994 Sb. v platném znění, se všemi podmínkami převodu, stávajícím nájemcům 
bytů za smluvní ceny dle zpracovaného znaleckého posudku se slevou 40% a pozemku 
za cenu dle znaleckého posudku takto: 

Bytová jednotka č. 240/1 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6761/79540 za 190.914,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.211,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 240/2 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6407/79540 za 192.326,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 3.991,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 240/3 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6510/79540 za 195.679,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.055,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 240/4 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6761/79540 za 199.185,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.211,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 240/5 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6469/79540 za 195.506,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.029,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 240/6 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6469/79540 za 198.132,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.029,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 241/1 – p.  
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6856/79540 za 212.985,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.271,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 241/2 – p. 
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

7114/79540 za 219.644,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4.431,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 241/3 – 
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Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 
6334/79540 za 197.676,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 3945,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč 

Bytová jednotka č. 241/4 – p. J
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6741/79540 za 204.411,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4199,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč              

Bytová jednotka č. 241/5 – p.
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6606/79540 za 195.776,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4115,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč              

Bytová jednotka č. 241/6 – p.
Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 

6512/79540 za 204 015,-Kč a spoluvlastnický podíl o stejné velikosti pozemku parc. č. 
st. 1376 a1377 v k.ú. Sušice nad Otavou za 4056,- a podíl na zpracování znaleckého 
posudku a prohlášení vlastníka za 756,-Kč.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a § 51 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb. o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 563/6 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 110 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   

3) Zastupitelstvo města rozhodlo podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. o bezúplatném 
převodu pozemkových parcel č. 1911/18, 1911/21, 1911/23, 2028/12, 2028/13 a  
2347/4 vše v k.ú. Sušice nad Otavou od Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o podmínkách převodu pozemkových  parcel č. 
1911/18, 1911/21, 1911/23, 2028/12, 2028/13 a  2347/4 vše v k.ú. Sušice nad Otavou 
uvedenými v článku VI. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o  uzavření předložené Smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemkových parcel č. 1911/18, 1911/21, 1911/23, 2028/12, 2028/13 a  2347/4  v k.ú. 
Sušice nad Otavou. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 669/4 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 4 322 m2 a pozemkové parcely č. 401 PK v k.ú. Odolenov o 
výměře 754 m2 včetně stavby komunikace na nich ležících od Českých radiokomunikací 
a.s. Praha do max. výše 454 634,- Kč, a ukládá OMRM ve spolupráci s právníkem města 
připravit a projednat se společností České radiokomunikace smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě ve které by realizace schváleného odkupu byla odložena min. o dobu 1 roku. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu částí pozemkových parcel č. 
399/1 a 398 (PK) v k.ú. Sušice nad Otavou  od Pozemkového fondu ČR v Klatovech do 
majetku Města Sušice. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části pozemkové parcely č. 1955/1 PK v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře cca 800 – 1000 m2 stavební firmě Šperl s.r.o Sušice,  za 
cenu 250,- Kč za m2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené.  

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2522 v k.ú. Sušice, o výměře 
694 m2,  objektu na ní stojícím a částí parcel č. 2521/1 a 2445 o celkové výměře  924 
m2, za celkovou cenu 950 000,- Kč a pověřuje starostku 
města podpisem kupní smlouvy.    
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10) Zastupitelstvo města rozhodlo o  prodeji stavební parcely č. 2521/6 v k.ú. Sušice, o 
výměře 327 m2,  objektu na ní stojícím a části parcely č. 2521/1 o výměře 781 m2 v  k.ú. 
Sušice, společnosti HSF International s.r.o  Sušice za celkovou cenu 900 000,- Kč a 
pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.    

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 1. listopadu  2004 
 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) s ch v á l i l o 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, ing. Karel Marek a Daniel Čámský.  
3) Ověřovatele zápisu:  Jana Květoně a Václava Radu. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 48. Částka  ve výši 1.194.000,-Kč 

bude převedena z org. 73 – Rezerva-investice a provoz na org.4024 - „Kasárna Pod 
Kalichem – demolice objektů na pozemku p.č.st.3226 a st.3227 v k.ú. Sušice nad 
Otavou“. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.34 - částka ve výši 145.000,-Kč  
z org.77- Rezervy-investiční záměry a projekty bude převedena na org.4029 – 
Signalizace –Náb.K.Houry. Dále pověřuje starostku města podepsáním smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumentace k realizaci světelného signalizačního zařízení 
křižovatky na Náb.K.Houry v Sušici s firmou CROSS Zlín s.r.o., Louky 396,763 02 Zlín, 
v celkové ceně 115.645,-Kč včetně DPH. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace z MMR na výstavbu 44 b. j. Sušice 
v  celkové částce 24,200 mil. Kč  s tím, že v letošním roce bude z této částky poskytnuto 
7 260 000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 59 - částka ve 
výši 7.260.000,-Kč – státní dotace na akci „Výstavba 44 b.j. Sušice“ bude převedena na 
org.č.2004 – Výstavba 44 b.j.Sušice. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace  Plzeňského kraje ve výši 
500 000,-. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.60 - částka ve výši 
500.000,-Kč – dotace Plzeňského kraje na akci „Oprava místní komunikace „Stará 
Dlouhoveská“bude převedena na org.č.4007 – Oprava ulice Dlouhoveská. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s  podanou žádostí o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les podle § 8 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a § 
8 vyhl. č. 395/1992 Sb. ze dne 11.6.1992. Jedná se o jedli ojíněnou (Abies concolor 
Hildebr) na náměstí Svobody v Sušici. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. listopadu  2004 
 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
a) s ch v á l i l o 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Josef Polauf a Jiří Zahradník. 
3) Ověřovatele zápisu:  Josefa Maršáta a PhDr. Ludmilu Szvitkovou. 
4) Rozpočtové opatření č. 40, týkající se navýšení položky 5152- teplo organizace 170 – 

náklady neobsazených bytů. Finanční částka ve výši 10.000,-Kč bude převedena  
z organizace 171- náklady z neobsazených nebytových prostor, položky 5152 – teplo a 
částka ve výši 3.000,-Kč bude převedena z organizace 211 – Bývalá škola 
Chmelná, položky 5171 – opravy a udržování. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44 v tomto rozsahu : 

 z organizace 285 – veřejné osvětlení, položky 5171 – opravy a udržování vyčlenit 
investiční prostředky na rekonstrukci VO do položky 6121- stavby ve výši 735.000,- Kč 

 z organizace 272 – areál kasáren pod Kalichem, položky 5171 – opravy a udržování 
převést prostředky ve výši 350.000,- Kč do položky 6121- stavby organizace 285 – 
veřejné osvětlení 

 z organizace 287 – Ostatní komunální služby, položky 5169 – nákup ostatních služeb 
převést prostředky ve výši 250.000,- Kč do položky 6121- stavby organizace 285 – 
veřejné osvětlení 

 z organizace 293 – Areál TS, položky 5171 – opravy a udržování převést prostředky ve 
výši 50.000,- Kč do položky 6121- stavby organizace 285 – veřejné osvětlení 

6) Rozpočtové opatření č. 50, částka ve výši 479.867,-Kč na org. 283 Zimní stadion Sušice- 
přístavba šaten, dokončení opláštění objektu, bude převedena z org. 73 – Rezerva na 
investice a provoz. 

7) Rozpočtové opatření č. 52 finanční částku ve výši 35.000,-Kč na vypracování 
energetického auditu pro MŠ Smetanova ul.  čerpat  z org.č.77 – Rezerva na investiční 
záměr a projekty v částce 32.000,-Kč a z org.73 – Rezerva na investice a provoz v částce 
3.000,-Kč. Částka ve výši 35.000,-Kč bude převeden na org.209. 

8) Rozpočtové opatření č. 53 finanční částku ve výši 50.000,-Kč převést z org.73 – Rezerva 
na investice a provoz na org.4021 - Vzdělávací a poradenské centrum Sušice, 
Klostermannova ul. č.p.298. 

9) Rozpočtové opatření č. 54 - čerpání nákladů na akci Oprava povrchu komunikace v ulici  
5.Května v částce 300.000,- bude provedeno z org.2203- Oprava v ul.5.Května a 
v částce 350.000,- z.org.4003 –zdroj vody na Svatoboru. Částka 350.000,- bude 
převedena na org.2203. 

10) Rozpočtové opatření č.57 a částka 50.000,-Kč z org.4019 –Parkové úpravy bude  
převedena na org.4028 – V.O. zimní stadion. 

11) Rozpočtové opatření č. 64 - v rozpočtu budou navýšeny jednotlivé  částky org.2228 – 
Vojtěška – 3x32 b.j. takto:  

 Par. Pol. Částka text 
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 3612 5166 517,70 tis. inženýrská činnost 
 3612 612187 577,50 tis.  Budovy, haly a stavby 
 3612 6121 2 577,30 tis. technický dozor 
 3612 612124 536,00 tis.Budovy, haly a stavby ( účelový znak 92559) 
org. 2228 celkem 115 208,5 tis. Vojtěška 3x32 b.j. 
Celková částka ve výši 2 827 500,- Kč bude hrazena takto:  
částka ve výši 1 685 436,-Kč bude převedena  z účtu Družstva Kaštanová. Částka ve výši 1 142 

100,-Kč bude převedena  z kap.74 Rezerva – investice podmíněné dotací. 
Pozastávka ve výši 2 603 600,-Kč, která bude zaplacena v srpnu 2005 bude uplatněna 

v rozpočtu na rok 2005. 
12)  Rozpočtové opatření č. 65 v tomto rozsahu : 

 z organizace 4019 – parkové úpravy, položky 5171 – opravy a udržování převést 
prostředky ve výši 60.000,- Kč do stejné položky u organizace 285 – veřejné osvětlení. 

13) Rozpočtové opatření č. 66 - částka 12.500,-Kč z org.3019 –Parkoviště u Rendla – 
projektová dokumentace  bude  převedena na org.350 – Příspěvky –památková péče, 
par.3639 – regenerace MPZ.  

14) Rozpočtové opatření č.67 ve výši 50 000,- Kč na realizaci filmového dokumentu o 
vzniku a tvůrcích sušického betlému. Částka 50 000,- Kč bude čerpána z položky 5192 
org. 180 (dopravní obslužnost). 

15) Rozpočtové opatření č. 68 ve výši 15 000,- Kč jako příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol. 
Částka 15 000,- Kč bude čerpána z položky 5192, org. 180 (dopravní obslužnost).  

16) Rozpočtové opatření č. 72 v tomto rozsahu : 
z organizace 73 – rezervy na investice a provoz, z položky 5901 – nespecifikované rezervy 

převést prostředky ve výši 50.000,- Kč do položky 5137 – hmotný dlouhodobý majetek 
u organizace 201 – Hospodářská správa města. 

17) Způsob zajištění hypotéčního úvěru od České spořitelny, a.s. úvěrovanou nemovitostí, 
pohledávkami z nájemného a pojistného plnění, dále budoucími rozpočtovými příjmy 
a účelovými fondy obce. 

18) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 400902 a následnou 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 410902 mezi Městem Sušice a Povodím Vltavy 
s.p., Holečkova ul. č.p. 8, Praha 5. 

19) Navržené ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění odpadů na rok 2005 dle 
podkladů. 

20) V souvislosti s dokončením a provozem městského kamerového systému přijetí 2 
strážníků  MP s platností od 1.3.2005. 

21) Navržené ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění odpadů na rok 2005 dle 
podkladů. 

 
 
b) r o z h o d l o 
 
1) O doplnění svého usnesení č. 6   ze zasedání  dne 22.9.2004 v tomto znění : 
„Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 669/4 v k.ú. Sušice nad 

Otavou o výměře 4 322 m2 a pozemkových parcel č. 401 PK o výměře 754 m2, 377/3 
PK o výměře 1096 m2, 377/5 PK o výměře 146 m2, 430 PK o výměře 1547 m2 a 521/2 
PK o výměře 57 m2 v k.ú. Odolenov, včetně stavby komunikace na nich ležících od 
Českých radiokomunikací a.s. Praha do max. výše 454 634,- Kč, a ukládá OMRM ve 
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spolupráci s právníkem města připravit a projednat se společností České 
radiokomunikace smlouvu o budoucí kupní smlouvě ve které by realizace schváleného 
odkupu byla odložena min. o dobu 1 roku“. 

2) O stanovení částky ve výši  420,- Kč/osoba/rok jako celkové výše místního poplatku na 
úhradu nákladů spojených s odpady v roce 2005. 

3) V souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o 
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 6/2004 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
6/2003, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2004. 

 
 
 
c) v z a l o    n a    v ě d o m í 
 
1) Zprávu o kontrole usnesení. 
2) Zprávu z finančního výboru. 
3) Zprávu předsedy kontrolního výboru a ukládá radě města připravit na příští jednání 

zastupitelstva města návrh plánu kontrolní činnosti pro kontrolní výbor na rok 2005. 
4) Rozpočtové opatření č. 28. Finanční částka ve výši 35.000,-Kč na opravu havárie 

požárního hydrantu v ZŠ Lechova ul. bude čerpána z org.287, pol.5901 – 
Nespecifikované rezervy, havárie. 

5) Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 30. Finanční částka ve výši 
5.000,-Kč bude převedena  v organizaci 205 z položky 5171 – opravy a udržování na 
položku 5154 – elektrická energie. 

6) Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 31. Finanční částka ve výši 
130.000,-Kč bude převedena  v organizaci 201 z položky 5171 – opravy a udržování na 
položku 5154 – elektrická energie. 

7) Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 32. Finanční částka ve výši 
1.000,-Kč bude převedena  v organizaci 201 z položky 5171 – opravy a udržování na 
položku 5154 – elektrická energie.  

8) Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření : 

 číslo 41 -  akce Osazení termostatických ventilů čp 965, kdy se částka ve výši 125.000,- 
Kč vyčlení z položky  5171 – opravy a udržování do položky 6121 – budovy, haly, stavby.  

 číslo 42  -  akce Osazení termostatických ventilů čp 382, kdy se částka ve výši 110.000,- 
Kč vyčlení z položky  5171 – opravy a udržování do položky 6121 – budovy, haly, stavby.  

 číslo 43  - akce Zateplení severní strany bytových domů čp 720 a 721, kdy se částka ve 
výši 681.000,- Kč vyčlení z položky  5171 – opravy a udržování do položky 6121 – 
budovy, haly, stavby. 

9) Rozpočtové opatření č. 45, kdy se z organizace 289 – veřejná zeleň, položky 5171 – 
opravy a udržování převádí prostředky ve výši 150.000,- Kč do položky 5169 – nákup 
ostatních služeb organizace 290 – úklid města 

10) Rozpočtové opatření č.49 – finanční částka ve výši 15.000,-Kč bude čerpána z org.287 
pol.5901 – Nespecifikované rezervy- havárie a převedena na org.216 ZŠ Lechova, ze 
které bude výdaj uhrazen. 

11) Rozpočtové opatření č.51 – finanční částka ve výši 38.000,-Kč na opravu havárie 
vodovodního potrubí v MŠ Tylova ul. bude čerpána z org. 287– Nespecifikované 
rezervy- havárie a převedena na org.208 – MŠ Tylova, ze které bude výdaj uhrazen. 
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12) Rozpočtové opatření č. 63, kdy se u organizace 201 – Hospodářská správa města, z 
položky 5152 – teplo převádí prostředky ve výši 90.000,- na položku 5153 – plyn. 

13) Informaci o doručené petici ve věci kácení jedle ojíněné na náměstí Svobody. 
 
 
d) n e s ch v á l i l o 
 
1) Odprodej části pozemkové parcely č. 483/9 v k.ú. Sušice nad Otavou paní 

 ze Sušice. 
2) Odprodej části pozemkové parcely č. 149/2 v k.ú. Sušice nad Otavou manželům 

ze Sušice. 
3) Bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 187 v k.ú. Sušice nad Otavou 

Římskokatolické farnosti Sušice včetně zpevněné plochy nacházející se na tomto 
pozemku.  

4) Odprodej části pozemkové parcely č. 187 v k.ú. Sušice nad Otavou Římskokatolické 
farnosti Sušice za cenu znaleckého posudku. 

 
 
e)  u k l á d á 
 
1) Radě města připravit na příští jednání zastupitelstva města návrh plánu kontrolní 

činnosti pro kontrolní výbor na rok 2005. 
 
 
f)  d ě k u j e 
 
1) Zastupitelstvo města vyslovilo poděkování odstupujícímu zastupiteli panu Antonínu 

Končalovi za jeho práci v zastupitelstvu města v minulém a současném volebním 
období. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. prosince  2004 

 
 
Zastupitelstvo města: 
 
a) s ch v á l i l o 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Jan Květoň a ing. Václav Rada. 
3) Ověřovatele zápisu:  Daniela Čámského a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 
4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného 

vodohospodářského majetku  ve vlastnictví města Sušice  a o obstarání veřejné služby 
správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 8.11.1999 a pověřuje 
starostku města podpisem uvedeného dodatku. 

5) Dvousložkovou cenu vodného a stočného na kalendářní rok 2005  v této výši: 
  pohyblivá složka zůstává na úrovni roku 2004 t.j.  
    vodné  15,39 Kč/m3 
    stočné  24,28 Kč/m 3 
    celkem 39,67 Kč/m3 
pevnou složku  
u vodoměru s kapacitou 2,5 m3/hod.  860,- Kč/rok 
    u vodoměru s kapacitou 6 m3/hod.  2 759,- Kč/rok 
    u vodoměru s kapacitou 10m3/hod. 5 547,- Kč/rok 
    u vodoměru s kapacitou 15m3/hod. 9 741,- Kč/rok 
6) V období rozpočtového provizoria používání peněžních prostředků pouze pro krytí 

výdajů nezbytně nutných pro zajištění provozu. Nové investiční akce a velké opravy lze 
hradit až po schválení rozpočtu pro rok 2005. Do doby schválení rozpočtu lze hradit 
investiční výdaje pouze na akce  započaté  v minulých letech, kde se jedná o průběžné 
plnění smluvních vztahů a výdaje na velké opravy. 

7) Odchylně od pravidel rozpočtového provizoria, úhradu částky 1,704.000,- Kč pro 
Nemocnici Sušice jako příspěvek na investici, v rámci vyčleněné částky ve výši 5 mil. Kč 
ročně do r. 2006. 

8) Převod výnosu z prodeje vozidla Soc. služeb města ve výši 32.000,- Kč do investičního 
fondu této příspěvkové organizace. 

9) Rozpočtové opatření č. 39, kterým se snižuje přijatá dotace –org. 9090 Obecní rozhlas 
o 240 tis. Kč. Výdaje na org. 9090 jsou financovány převedením z org. 4012 Montáž 
detekčního zařízení – čpavek ve výši 200 tis. Kč a z org. 73 – Rezervy na investice a 
provoz ve výši 51 tis. Kč. 

10) Rozpočtové opatření č. 71.  Org. 4009 – Domov důchodců Sušice bude snížena o 
44.000,-Kč, tato částka bude převedena na novou  org. 4032 - Parkoviště Nábř. J. Seitze 
Sušice. 

11) Rozpočtové opatření č. 77 - částka 500 000,-Kč z org. Rezerva – Židovský hřbitov bude 
převedena na org.4018 Kašna na Nám. Svobody a tato částka bude ve výdajích čerpána 
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na položce 6121, dotace ve výši 350 000,-Kč Plzeňského kraje bude převedena na 
org.4018 Kašna na Nám. Svobody a ve výdajích čerpána na položce 5171. 

12) Rozpočtové opatření č. 78. Org. 202 bude snížena o částku 10.000,- Kč, org. 180 
povýšena o tutéž částku. 

13) Rozpočtové opatření č. 79. V org. 180  snížena položka 5193 –dopravní obslužnost o 
částku 45.000,- Kč, org. 180, pol. 5169 - služby povýšena o tutéž částku. 

14) Rozpočtové opatření č.81 -dotace MMR ve výši 963.000,-Kč bude  převedena na org. 
4024 – demolice- kasárna Pod Kalichem, o tuto částku budou povýšeny výdaje  
org.4024. Výdaje org. 4024 budou celé pod položkou 6121. 

15) Rozpočtové opatření č. 84. Org. 99 Daňové příjmy budou povýšeny o 2,500.000,- Kč, 
org. 2023 Rekonstrukce radnice  pol. 8123 bude snížena o 2,500.000,- Kč. 

16) Rozpočtové opatření č. 85 Org. 2211 Vodovod Volšovy-Červené Dvorce – pol. 4216 - 
dotace snížena o 527.000,- Kč. Org. 74 Rezervy na investice podmíněné dotací bude 
snížena o stejnou částku. 

17) Rozpočtové opatření č. 88, kterým se zvyšují mzdové prostředky na organizaci 202 – 
Členové obecního zastupitelstva o 170 000,- Kč. Ve stejné výši se snižuje organizace 74 
– Rezerva na investice podmíněné dotací. 

18) Podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění  
bezúplatný převod budovy bez č.p. stojící na stavební parcele č. 586/8 k.ú. Sušice nad 
Otavou od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   

Zastupitelstvo města   souhlasí s podmínkami převodu budovy bez č.p. stojící na stavební 
parcele  č. 586/8 v k.ú. Sušice nad Otavou uvedenými v článku V. Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti a to že tuto nemovitost nebude využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat. 
Rovněž souhlasí s tím, že předmětnou nemovitost po dobu nejméně deseti let 
nepřevede na jiného.  

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o bezúplatném převodu 
budovy bez č.p. stojící na stavební parcele  č. 586/8  v k.ú. Sušice nad Otavou, mezi 
Městem Sušice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

19) Podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění  
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2487 v  k.ú. Sušice nad Otavou od  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.   

Zastupitelstvo města   souhlasí s podmínkami převodu pozemkové parcely č. 2487 v k.ú. Sušice 
nad Otavou a to že tuto nemovitost nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat. Rovněž souhlasí 
s tím, že předmětnou nemovitost po dobu nejméně deseti let nepřevede na jiného. 

20) Zhotovení pamětní desky páteru Františku Ferdovi k jeho nedožitým 90. narozeninám. 
21) Zastupitelstvo města schvaluje předložený a doplněný plán kontrolní činnosti 

kontrolního výboru pro rok 2005 a 2006 a ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva 
předkládat nejméně 2x ročně zprávu o své činnosti na jednání zastupitelstva města. 

 
 
b) r o z h o d l o 
 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 1  800 ks akcií Sušických uzenin a.s. (série 

003501 – 004500 – 1 000 ks, série 008715 – 009514 – 800 ks). 
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2) Zastupitelstvo města rozhodlo o ceně ve výši 1 000,- Kč/1 akcii společnosti Sušick
uzeniny a.s. se sídlem Pražská 117, 342 01  Sušice a pověřuje starostku města dalším 
jednáním.  

3) O prodeji stavebních parcel č. 3196, 3001, 3501, 3197/5 v k.ú. Sušice nad Otavou o 
celkové výměře 263 m2 Západočeské energetice a.s. Plzeň za cenu 150,- Kč za m2, tedy 
za celkovou cenu 39 450,- Kč. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

4) O prodeji stavební parcely č. 9/1 o výměře 359 m2 v k.ú. Humpolec panu V
za celkovou cenu  89 750,- Kč. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 

spojené. 
5) O prodeji části  pozemkové parcely č. 384 PK v k.ú. Sušice nad Otavou 

 za cenu 150,- Kč za m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 
spojené. 

6) V souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydat 
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2004 kterou se  ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2003 
o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a 
školních družin základních škol. 

7) 1.o záměru sloučení 2 městských organizací Sušických technických služeb s.r.o. se sídlem 
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice a Sušických městských lesů s.r.o. se sídlem Volšovská 1214, 
342 01 Sušice fúzí 

2.rozhodný den pro tuto fúzi je 1.1.2005  
3.nástupnickou společností bude společnost Sušické technické služby s.r.o. 
 
 
c) v z a l o    n a    v ě d o m í 
 
 
1) Seznam rozpočtových opatření. 
2) Zprávu paní starostky o kontrole usnesení. 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 

 
  

http://www.susicenet.cz/diskuse/avypis.asp?tab=mususice&kategorie=US
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