
 
 

Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. února  2005 

 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
a) schválilo 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení:  
p. Kůs, p. Čámský p.Zahradník 
3) Ověřovatele zápisu: 
p. Popelová, p.Holečková 
4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2005 dle přílohy. 
5) Zastupitelstvo města schválilo použití investičního příspěvku v roce 2005 pro 

Nemocnici Sušice v celkové výši 5 000 000,- Kč dle přílohy. 
6) Zastupitelstvo města schválilo, aby rada města rozhodovala o způsobu použití 

Rezervního fondu a Investičního fondu  příspěvkových organizací 
7) Zastupitelstvo města schválilo rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých 

příspěvkových organizací v tomto členění: 
Domov důchodců Sušice – hospodářský výsledek:  105 000,-- Kč 
převod do rezervního fondu  ve výši 50 %  na opravu koupelny 53 000,-- Kč 
odvod městu:        52 000,-- Kč 
Sociální služby Města Sušice – hospodářský výsledek:  63 000,-- Kč 
převod do rezervního fondu  ve výši 100 %      63 000,-- Kč 
na digitální automatiku 2 ks plynových hořáků 
odvod městu:    0,-- Kč 
MěKS Sušice – hospodářský výsledek:   282 000,-- Kč 
převod do rezervního fondu ve výši  50 %  141 000,-- Kč 
viz.výroční zpráva MěKS  Sušice  
odvod městu:                141 000,-- Kč 
MŠ Smetanova – hospodářský výsledek: 248.448,78 Kč 
převod do rezervního fondu: 50.000, - Kč 
odvod městu: 198.448,78 Kč 
MŠ Tylova – hospodářský výsledek: 203.887,75 Kč 
převod do rezervního fondu: 50.000,-  Kč 
odvod městu: 153.887,75 Kč 
ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 204.056,69 Kč 
převod do rezervního fondu    33.000,-- Kč  
(z toho 27.000,- Kč by bylo použito na nákup pojízdné ohřevné vany) 
odvod městu: 171.056,69 Kč 
ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 222.016,49 Kč 
převod do rezervního fondu 112.000,-- Kč 
odvod městu: 110.016,49 Kč 
ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek: 297.696,86 Kč 
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převod do rezervního fondu 85.000,-- Kč 
odvod městu 212.696,86 Kč  
odvod městu z HČ dle smlouvy 62.609,-- Kč 
odvod městu celkem: 275.305,86 Kč 
ZŠ TGM – hospodářský výsledek nevyčerpaná dotace na provoz ( 19.000,--Kč ,  chybí 

částka ve výši 29.991,46 Kč k naplnění částky na odpisy) 
zisk z hospodářské činnosti 33.883,17 Kč 
odvod městu: 33.883,17 Kč 
8) Zastupitelstvo města schválilo podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a § 51 a násl. zákona 

č. 40/1964 Sb.   bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1025/2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 934 m2 od Lesů České republiky.  

9) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemkové parcely č. 1025/2 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 934 m2 mezi 
Městem Sušice a Lesy České republiky.  

10) Zastupitelstvo města schválilo dohodu o splátkách s firmou SuTeS s.r.o. dle přílohy a 
pověřuje starostku města podpisem dohody. 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozdělení příspěvku Ministerstva kultury na jednotlivé 
akce Programu regenerace MPZ v Sušici na rok 2005 a výši příspěvků z rozpočtu města 
Sušice následovně: 

Na obnovu Kaple sv.Rocha 
-   příspěvek z prostředků MK 100.000,-Kč 
-   příspěvek z rozpočtu města Sušice   40.000,-Kč 
Na obnovu vnější omítky domu č.p. 35, Nám.Svobody 
-   příspěvek z prostředků MK 100.000,-Kč 
-   příspěvek z rozpočtu města Sušice   50.000,-Kč 
s podmínkou, když vlastník nepřipraví akci pro „Program“ kompletně do 31.3.2005, bude 

stejný příspěvek odsouhlasen pro náhradní akci na  obnovu vnější omítky domu č.p. 4, 
Nám.Svobody 

Na obnovu vnější omítky domu č.p. 49, Nám.Svobody – Hotel Fialka  
-   příspěvek z rozpočtu města Sušice  150.000,-Kč 
 
12) Zastupitelstvo města schvaluje od 1.1.2005 výši měsíční odměny za výkon funkce člena 

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) rozhodlo 
 
1) Zastupitelstvo města  rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 703/52 o výměře 

391 m2 a 703/53 o výměře 394 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou manželům J
za cenu 200,- Kč za m2. Kupující zároveň uhradí i náklady 

s prodejem spojené. 
2) Zastupitelstvo města  rozhodlo neprodat pozemkovou parcelu č. 2364/1 v k.ú. Sušice  

panu
3) Zastupitelstvo města  rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 1342/16 v k.ú. 

Sušice nad Otavou od p. ,  za celkovou částku 4 600,- Kč. 
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4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 97 o výměře 1521 m2, 
objektu haly na ní stojícím, pozemku č. 115/11 o výměře 4100 m2, stavební parcely č. 
98/6 o výměře 1542 m2 včetně části stavby kalových polí, vše v k.ú. Dobršín dle GP 
číslo 182-33/2004 firmě HSF International s.r.o. Sušice za cenu 3.000.000,- Kč a 
pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o  prodeji části  parcely ve zjednodušené evidenci  
č. 2264   v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca. 10 m2 za cenu 250,- Kč za m2 paní 

a panu , s tím, že 
kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o neprodat pozemkovou parcelu č. 506/4 v k.ú. Nuzerov 
o výměře 2 195 m2 firmě Realit Global. 

7) ZM rozhodlo o pokácení jedle ojíněné na Nám.Svobody v Sušici, na základě 
vykonatelného rozhodnuti KÚPK. 

 
 
c) vzalo  na  vědomí 
 
1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva 

města bez připomínek. 
2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 

v obvodu OOP Sušice v roce 2004 
 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. března  2005 

 
 
 Zastupitelstvo města:  
 
a) schválilo 
 
 
1) Program dnešního jednání s doplněním bodu 5, 6 a 7. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a Mgr. Zdeňka Řezníčková. 
3) Ověřovatele zápisu: Jana Květoně a RNDr. Evu Fedorovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje za účelem lepšího zhodnocení dočasně volných 

finančních prostředků  nákup podílových listů Rodiny fondů Investiční kapitálové 
společnosti, které obhospodařuje Investiční kapitálová společnost Komerční banky a.s.  
ve výši 12,000.000,- Kč. 

5) Při poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce tato pravidla: Výpočet 
náhrad se řídí  platným zákonem o cestovních náhradách  /č. 119/1992 Sb./.  Pokud je 
v tomto zákonu uvedeno možné rozmezí náhrad, řídí se pravidly stanovenými pro 
zaměstnance Městského úřadu v Sušici. Kapesné při zahraniční pracovní cestě se 
stanovuje ve výši 40% stravného určeného podle § 13 zákona o cestovních náhradách.  

 
 
b) rozhodlo 
 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji 1 800 ks akcií Sušických uzenin a.s. (série 

003501 – 004500 – 1 000ks, série 008715 – 009514 – 800 ks) za cenu 900,- Kč/akcii 
firmě Ponnath GmbH. 

 
 
c) neschvaluje  
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje žádost  a nesouhlasí se splátkami 

dluhu formou splátkového kalendáře a souhlasí s podáním návrhu na výkon 
rozhodnutí. 

 
 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 
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Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. dubna  2005 

 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
a) schválilo 
 
1) Program dnešního jednání včetně dodatku včetně doplnění dodatků bod č. 8 a bod č. 

9 ( revokace usnesení, smlouva o zřízení věcného břemene). 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, ing. Karel Broža, Mgr. Kristina Popelová. 
3) Ověřovatele zápisu: ing. Karel Marek, ing. Václav Rada. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek z rozpočtu města na akci : „Obnova Kaple 

sv.Rocha“ ve výši 51 000,-Kč.  Zároveň schvaluje rozpočtové opatření č.3 částka ve výši  
11 000,-Kč bude převedena z org. č.73 – Rezerva –investice a provoz na org.č.350 
Příspěvky – památková péče, par. 3322 – regenerace MPZ. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje podmínky pro výstavbu v nových lokalitách určených 
Územním plánem Města Sušice pro bydlení: 

1. Město Sušice bude přispívat z rozpočtu města na investice do technické infrastruktury 
nutné pro výstavbu v nových lokalitách pro bydlení a to tak: 

 příspěvek z rozpočtu města bude činit maximálně do 20% z celkových nákladů na 
vybudování technické infrastruktury v lokalitě 

 výše příspěvku bude předem ZM posuzována na každou jednotlivou lokalitu zvlášť  

 příspěvek bude formou úplaty za převod již vybudované infrastruktury do majetku 
města ( jedná se o komunikace, kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení, včetně 
pozemku) 

 předem bude odsouhlasena a podepsána smlouva o smlouvě budoucí o převodu 
budované technické infrastruktury do majetku města s uvedenou odsouhlasenou  výší  
finančního příspěvku  

2. Zastupitelstvo města schvaluje vydání souhlasného stanoviska za Město sušice 
k územnímu a stavebnímu řízení k výstavbě rodinných domů v lokalitách Chmelenská 
ul. – . 

6) Zastupitelstvo města schvaluje „Směrnici o stanovení systému finanční kontroly“. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení 

telekomunikační sítě přes  pozemkové parcely č. 104/6 a 2330 v k.ú. Sušice nad Otavou, 
pro oprávněného ČESKÝ  TELECOM a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5 a pověřuje 
starostku jejím podpisem.    

 
 
 
b) rozhodlo 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo nevyslovit zánik mandátu členů zastupitelstva – ředitelů 

příspěvkových organizací pro neslučitelnost funkcí dle ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 
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491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 

 
c) revokuje 
 
 
1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení  f)1) ze dne 22.9.2004, ve kterém rozhodlo o 

prodeji 12ti bytových jednotek v domě čp. 240 a 241, ul. Dlouhoveská, Sušice, 
s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku parc. č. st. 
1376 a 1377 v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. 

 
2) Zastupitelstvo města revokuje usnesení  a)15) ze dne 16.června 2004 ve věci schválení 

splátek dluhu formou splátkového kalendáře s výší splátek 4000,-Kč měsíčně 
. 

 
 
d) vzalo  na  vědomí 
 
1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva 

města bez připomínek. 
 
Usnesení schváleno 20 hlasy. 
 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června   2005 

 
  
 Zastupitelstvo města:  
 
Město Sušice, jako jediný společník nástupnické obchodní společnosti Sušické technické 

služby s.r.o., se sídlem 342 01 Sušice, Na Hrázi čp. 270, IČO 26358450, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15201 a jediný 
společník zanikající obchodní společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o., se sídlem 
342 01 Sušice II. Volšovská 1214, IČO 64831311, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7287, který plní v souladu s § 132, 
obch. zákoníku působnost valné hromady obou společností, v souvislosti s fůzí 
sloučením výše uvedených společností přijímá následující usnesení: 

1. konstatuje  
že jsou splněny veškeré podmínky pro fůzi sloučením společnosti Sušické technické služby 

s.r.o. jako společnosti nástupnické a společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o. jako 
společnosti zanikající, tj.: 

a) jednatelem společnosti zanikající a jednatelem společnosti nástupnické byl vypracován 
návrh smlouvy o fůzi sloučením, na základě které se společnost Sušické městské lesy, 
spol. s r.o. zrušuje bez likvidace a společnost Sušické technické služby s.r.o. převezme 
v souladu s ustanovením § 69 a) obchodního zákoníku veškeré obchodní jmění 
zanikající společnosti 

b) jedinému společníkovi společnosti zanikající a společnosti nástupnické byly řádně a 
včas ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku poskytnuty všechny 
informace a předloženy všechny související listiny. Zejména je seznámen s obsahem 
návrhu smlouvy o fůzi sloučením, tento návrh mu byl jednateli společností objasněn, a 
to včetně sdělení o vlivu převzetí jmění na další působnost nástupnické společnosti. 
Své stanovisko mu sdělili i předsedové dozorčích rad obou společností.  

c) návrh smlouvy, vypracovaný jednateli obou společností byl dne 18.05.2005 v zákonné 
lhůtě uložen do Sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. Toto uložení 
do Sbírky listin včetně upozornění pro věřitele obou společností bylo zveřejněno 
v Obchodním věstníku dne 18.05.2005.  

d) ke dni 31.12.2004, to je ke dni, který předchází rozhodnému dni fůze sloučením byla 
sestavena řádná účetní závěrka zanikající společnosti, která je pro účely fůze sloučením 
současně konečnou účetní závěrkou. 

e) ke dni 31.12.2004, to je ke dni, který předchází rozhodnému dni fůze sloučením, byla 
sestavena řádná účetní závěrka nástupnické společnosti, včetně zahajovací rozvahy 
k rozhodnému dni, to je k 01.01.2005. Od tohoto rozhodného dne fůze se z účetního 
hlediska jednání zanikající společnosti považují za jednání uskutečněná na účet 
nástupnické společnosti.  

f) zprávy jednatelů a dozorčích rad obou zúčastněných společností se nevyžadují, neboť 
obě společnosti mají shodného jediného společníka, a to Město Sušice.  
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g) ocenění jmění zanikající společnosti posudkem znalce a přezkoumání fůze znalcem se 
nevyžaduje, neboť v nástupnické společnosti nevznikají žádné nové obchodní podíly. 
Zakladatelská listina nástupnické společnosti se nemění, kromě rozšíření předmětu 
podnikání. V souladu s § 4 zák. č. 455/1991 Sb. v platném znění (živnostenský zákon) 
bude nástupnická společnost pokračovat v provozování následujících živností na 
základě živnostenských oprávnění zanikající společnosti 

 Správa lesa a s lesními pozemky souvisejících nemovitostí, zejména lesů a nemovitostí 
vlastnicky patřících „Městu“ Sušice a hospodaření s majetkem třetích osob v režimu 
živnosti volné 

 zprostředkování obchodu a služeb v režimu živnosti volné  

 poradenská činnost v oblasti lesního hospodářství  v režimu živnosti volné 

 ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům, 
přípravky na ochranu rostlin 

 
2. schvaluje 
a) řádnou účetní závěrku společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o., zpracovanou ke 

dni 31.12.2004, jež je pro účely fůze sloučením současně konečnou účetní závěrkou 
b) řádnou účetní závěrku společnosti Sušické technické služby s.r.o., zpracovanou ke dni 

31.12.2004 a zahajovací rozvahu této společnosti ke dni 01.01.2005 
c) zrušení společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o. bez likvidace, a to fůzí sloučením 

s nástupnickou společností Sušické technické služby s.r.o., a to k rozhodnému dni 
01.01.2005. K tomuto datu přechází na společnost Sušické technické služby s.r.o. 
veškerá práva a veškeré závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
zanikající společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o.  

d) návrh smlouvy o fůzi sloučením zanikající společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o. 
a nástupnické společnosti Sušické technické služby s.r.o.,který byl dne 18.05.2005 
založen do Sbírky listin Krajského soudu v Plzni 

e) zakladatelskou listinu nástupnické společnosti  
 
3. pověřuje 
a) místostarostu Města Sušice pana Ing. Petr Kocmana, bytem Červené Dvorce čp. 36, 342 

01 Sušice, r.č. 591107/0649, provedením veškerých úkonů, nutných ke zrušení 
zanikající společnosti Sušické městské lesy, spol. s r.o. bez likvidace fůzí sloučením 
s nástupnickou společností Sušické technické služby s.r.o., včetně vyhotovení 
příslušných notářských zápisů na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva  

 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, PaedDr. Josef Prošek, Jan Květoň 
3) Ověřovatele zápisu: Josef Maršát, Ing. Jiří Rašek 
4) Zastupitelstvo města schvaluje sloučení společnosti SUTES s.r.o. jako společnosti 

nástupnické a společnosti Sušické městské lesy,s.r.o. jako společnosti zanikající – 
viz.oddíl 1 a-g, 2 a-e, 3 a. 
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5) Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje Závěrečný účet roku 2004 a vyjadřuje / na 
základě zákona č. 250/2000 Sb., §17, odst. 7/ souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření na využití fin. prostředků z org. 
4021: 

 -rozpočtové opatření č. 18 – přesun fin. částky ve výši 800tis Kč do nové org. č. 5023 
pod názvem „Oprava MK kasárna v Nádražní ulici“ na opravu příjezdové komunikace 
k novým byt. jednotkám 

 -rozpočtové opatření č. 19 – přesun fin. částky ve výši 500tis Kč do org. č. 5002 pod 
názvem „Smuteční síň“, na úpravu vstupní části, osazení venkovní žaluzie a klimatizaci 
místnosti smuteční síně 

 -rozpočtové opatření č. 20 – přesun fin. částky ve výši 400tis Kč do nové org. č. 5034 
pod názvem „Oprava MK ul. Pod Nemocnicí“, na opravu části ulice Pod Nemocnicí od 
vjezdu do areálu nemocnice. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.4 – částku ve výši 31.000,-Kč 
převést z org. 77 – Rezerva – investiční záměry a projekty na org.5029 – Nemocnice - 
rekonstrukce kotelny 

rozpočtové opatření č.5 - částku ve výši 39.000,-Kč převést z org. 77 – Rezerva – investiční 
záměry a projekty na org.5030 – Rekonstrukce rehabilitace. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.13 – částku ve výši 30.000,-Kč 
převést z org.77 – Rezerva – investiční záměry a projekty na org.5031- Projekt Lesopark 
Luh. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.14 – částku ve výši 500.000,-Kč 
převést z org.74 – Rezerva – investice podmíněné dotací na org.5025 – Židovský hřbitov 
a rozpočtové opatření č.15 – částku ve výši 100.000,-Kč převést z org.73 – Rezerva – 
investice a provoz  na org.5025 – Židovský hřbitov. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.16 – částku ve výši 400.000,-Kč 
převést z org.73 – Rezerva – investice a provoz  na org.304 – Dětská hřiště Fuferna. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.17 - částku 200.000,-Kč převést 
z org. 4919 – Parkové úpravy a částku 700.000,-Kč z org. 73- Rezerva investice a provoz 
a o tuto částku celkem 900.000,-Kč převést na org.5032- Úprava okolí kašny. Částka 
100.000,-Kč bude následně použita z dotace Plzeňského kraje. 

12) Zastupitelstvo města  schvaluje  rozpočtové opatření číslo 7 v tomto rozsahu : 
z organizace 201 – hospodářská správa města, položky 5153 – plyn převést prostředky ve 

výši 26.000,- Kč do položky 5152 – teplo organizace 171 – neobsazené nebytové 
prostory. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje provedení prací ke zjištění skutečného stavu kanalizace 
v lokalitě Táborská, Trocnovská a Dlouhoveská ulice.  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 21  z organizace 73 - rezervy na 
investice a provoz, položky 5901 - nespecifikované rezervy převést prostředky ve výši 
60.000,- Kč do položky 5171 - kanalizace nové organizace 5036 - kanalizace Táborská. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření  č. 22. 
Zvýšení příjmů - org. 102, kap. 21, odd.,§ 6409, pol. 2210 o 70.000,- Kč. 
Zvýšení výdajů org. 201, kap. 21, odd.§ 3639, pol. 5169 o 70.000,- Kč. 
15) Zastupitelstvo schvaluje prodloužení kontokorentního úvěru pro Nemocnici Sušice 

o.p.s. ve výši 2 mil. Kč na dobu    jednoho roku, počínaje 23.6.2005. Číslo původní 
smlouvy je 7300004250058, ze dne  23.6.2004. 
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16) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí kupní na koupi 
pozemků p.č. 399/1, 399/35, 398/4 a 398/3, vše v k.ú. Sušice nad Otavou od pana Karla 
Klementa, bytem Pražská 285, Sušice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

17) 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 Nezdice na Šumavě. 

 
 
b) rozhodlo 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo nerealizovat plánovanou akci Sušice  –  „rekonstrukce 

Vzdělávacího a poradenského centra  Klostermannova ul. č.p. 298“. 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. Z – S13 -50 – 0000003007 a č. Z – S13 – 50 – 0000002874 mezi Městem 
Sušice jako povinným a Západočeskou energetikou Plzeň jako oprávněným týkající se 
umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích města a možnost vstupu 
zaměstnanců Zpč. energetiky na tyto pozemky za účelem oprav a udržování této 
soustavy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. Z – S13 -50 – 0000006104  mezi Městem Sušice jako povinným a 
Západočeskou energetikou Plzeň jako oprávněným týkající se umístění zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích města a možnost vstupu zaměstnanců Zpč. 
energetiky na tyto pozemky za účelem oprav a udržování této soustavy. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu  stavební parcely č. 1056 k.ú. 
Sušice o výměře 4 m2,  včetně objektu limnigrafické stanice na ní stojící, Českému 
hydrometeorologickému ústavu, pobočka  České Budějovice. Obdarovaný uhradí 
všechny náklady s bezúplatným převodem spojené.    

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1365/2 o výměře 
cca 12 m2  v k.ú. Sušice nad Otavou panu za cenu 150,- 
Kč za m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo uhradit ztrátu Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2004 ve 
výši 1 031 tis. k tíži základního jmění Nemocnice Sušice o.p.s. 

 
 
c) neschvaluje 
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje, aby kontrolní výbor provedl kontrolu prodeje a 

nákupu majetku města – nemovitostí za posledních 8 let včetně roku 2005. 
 
 
d) bere na vědomí 
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru 5.5. a 

9.6.2005. 
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3) Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 
2004. 

 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 29. června   2005 

 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jiří Zahradník a Jaroslava Holečková.  
3) Ověřovatele zápisu: Věru Fornousovou a PaedDr. Josefa Proška. 
4) Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření číslo 23 v tomto rozsahu : 

 z organizace 73 – rezervy na investice a provoz, položky 5901 – nespecifikované rezervy 
převést prostředky ve výši 350.000,- Kč do položky 5171-opravy nové organizace 5036 
– oprava osvětlení a rekonstrukce sociálního zařízení v  budově DDM. 

5) Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření číslo 24 v tomto rozsahu : 

 z organizace 73 – rezervy na investice a provoz, položky 5901 – nespecifikované rezervy 
převést prostředky ve výši 60.000,- Kč do položky 5171-opravy  nové organizace 5037 
– úprava osvětlení budovy Zvláštní školy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o půjčce s , Dlouhoveská 
238, Sušice a to za účelem realizace rozšíření jim pronajaté bytové jednotky o půdní 
vestavbu dle projektové dokumentace zhotovené firmou Studio AB, Ing. Jan Bouchal, 
Družstevní 1040, Sušice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

7) ZM schvaluje zapojení Města Sušice do projektu „Řešení vybraných problémů 
vodohospodářské infrastruktury v povodí Horní Vltavy“ financovaného z Fondu 
soudržnosti EU za podmínky, že zapojení do tohoto projektu nebude důvodem, pro 
který by se Město Sušice stalo plátcem daně z přidané hodnoty. 

 
b) pověřuje 
1) ZM pověřuje starostku města, aby s ostatními účastníky projektu projednala příslušné 

smlouvy vyhovující výše uvedené podmínce a předložila je radě města ke schválení. 
2) ZM pověřuje starostku města podepsat Prohlášení konečného příjemce pomoci o 

zajištění spolufinancování projektu Fondu soudržnosti z vlastních zdrojů v celkové 
částce cca 1 237 050 EUR.  

 
 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. září  2005 

 
 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, RNDr. Eva Fedorová, Ing. Karel Marek 
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Kristina Popelová  
4) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 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  dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.27 - převod finančních 
prostředků ve výši 51.000,- Kč z organizace 2203 – Ulice 5.května na organizaci 5013 - 
VO Pod Svatoborem , pol. 6121 – stavby. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.28 – částku ve výši 20.000,-Kč 
převést z org.77 – Rezerva –invest. záměry a projekty na novou org.5038 – Hřiště Velká 
Chmelná. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.29. Částka 315.000,- Kč bude 
převedena z org. 73-Rezerva-investice a provoz na org. 5039-Demolice objektu č. 7, 
pol. 5169.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek na investici na nákup dodávkového 
automobilu ve výši 395 000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Sušice. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30, povýšení org. 249 o 
170 tis. Kč, snížení rezervy – org. 73 o 170 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje  snížení 
příspěvku na provoz  pro přísp. org. Sociální služby města Sušice o 226 tis. Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na provoz  ve výši 226 300,- Kč od Plzeňského 
kraje  a její následné poskytnutí příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se převedou finanční 
prostředky ve výši 165.000,- z organizace 2203, položky 6121 – přeložka kanalizace v 
ulici 5. května ve výši 165.000,- Kč do organizace 268 – sokolovna na položku 5171 – 
opravy a udržování. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.33 zvýšení investiční dotace pro 
Nemocnici o.p.s. na nákup RTG přístroje o 1,5 mil. Kč s tím, že rezerva na investiční 
výdaje bude v roce 2006 činit 3,5 mil. Kč. Tyto prostředky budou pokryty ze zvýšeného 
daňového výnosu org. 99, pol.1112 ve výši 1,250.000,- Kč a z organizace 4011 – 
přechody pro invalidy ve výši 250.000,- Kč. 
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11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34 přijetí účelové dotace na 
údržbu VKP Kalich  ve výši 30.000,- Kč, snížení org. 280 – veřejná zeleň o 25.000,- Kč. 
Nová org. 273 –výdaj na údržbu VKP Kalich bude ve výši 55.000,- Kč. 

12)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35 poskytnutí účelového 
investičního příspěvku na vyrovnání povrchu vedle tartanové dráhy  pro TJ Sušice ve 
výši 380.000,- Kč. 

13)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 36 novou akci provedení opravy 
povrchu  ulice Jana Palacha – č. org. 5040 ve výši 350.000,-Kč a snížení organizace 2203 
kanalizace 5. května o částku 350.000,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej  bytové  jednotky č. 4 v domě čp. 738 ul. 
Villaniho, Sušice na základě výběrového řízení  
za nabízenou cenu 510.500,-Kč. V případě, že se prodej neuskuteční, zastupitelstvo 
schvaluje následně prodej  za nabízenou cenu 465.000,-
Kč, následně   za nabízenou cenu 416.500,-Kč. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje záměr odprodej pozemkové parcely č. 53/10 v k.ú. 
Albrechtice u Sušice o výměře 528 m2 a ukládá odboru majetku a rozvoje města zajistit 
vyvěšení záměru prodeje na úřední desce. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění „Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti“ mezi městem Sušice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  o podmínkách převodu ppč. 2487 v k.ú. Sušice nad Otavou  do vlastnictví 
Města Sušice ve znění:„Pro případ že by nabyvatel porušil závazky uvedené 
v předchozím odstavci, zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím 
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se účetní hodnotě převáděné 
nemovitosti dle článku I. této smlouvy, a to ke dni bezúplatného převodu.“     

17) Zastupitelstvo města schvaluje podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a § 51 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb.   bezúplatný převod pozemkové parcely č. 580/50 v  k.ú. Sušice nad 
Otavou od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo města   
souhlasí s podmínkami převodu pozemkové parcely č. 580/50 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. Pro případ že by 
nabyvatel porušil závazky uvedené v předchozím odstavci, zavazuje se za každé takové 
porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se 
účetní hodnotě převáděné nemovitosti dle článku I. této smlouvy, a to ke dni 
bezúplatného převodu. 

 
 
 
b) neschvaluje 
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 52/8 v k.ú. 

Albrechtice u Sušice o výměře 1 008 m2 panu 
. 

 
 
c) rozhodlo 
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1) Zastupitelstvo města  rozhodlo o  odprodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře 20 m2 i  za kupní 
cenu ve výši 800,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.   

2) Zastupitelstvo města  rozhodlo o  odprodeji části pozemkové parcely č. 79/4 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca. 40 m2 panu , za kupní 
cenu ve výši 800,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.   

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 334/10 k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 552 m2 od firmy SOLO a.s. se sídlem Příkop 6 Brno, za celkovou 
cenu 37 330,- Kč,  stanovenou na základě znaleckého posudku. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení vodovodu zásobující objekty na Svatoboru 
od Českých radiokomunikací a.s.  Praha za celkovou  cenu 150 000,- Kč.  

Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji nemovitostí areálu bývalé porodnice v Sušici v 
tomto rozsahu: 

o    objekt hlavní budovy na st.p.č. 853 
o    st.p.č.853 o výměře 3575 m2 
o    p.p.č.2239/2 – ostatní plocha o výměře 2239 m2, vše v k.ú.Sušice nad Otavou.  
 
Zastupitelstvo města ukládá OMRM nabídnout objekt bývalé porodnice na st.p.č. 853 

včetně pozemku p.č. 853 dle článku XII. smlouvy o bezúplatném převodu majetku do 
vlastnictví obce ze dne 1.1.1997 přednostně k prodeji Fondu národního majetku ČR, 
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2  za cenu aktuální účetní hodnoty. 

 
Zastupitelstvo města dále rozhodlo pro případ, že Fond národního majetku ČR nabídku 

přednostní koupě odmítne, realizovat prodej nemovitostí areálu bývalé porodnice v 
Sušici v  rozsahu: 

o    objekt hlavní budovy na st.p.č. 853 
o    st.p.č.853 o výměře 3575 m2 
o    p.p.č.2239/2 – ostatní plocha o výměře 2239 m2, vše v k.ú.Sušice nad Otavou,  
prostřednictvím realitní kanceláře  a to za nabídkovou cenu dle znaleckého posudku č. 2679 

ze dne 16. května 2005 vyhotoveného Pavlem Tomáškem, znalcem v oboru 
ekonomika-specializace ceny a odhady nemovitostí. Prodej realizovat u reality kancelář 
Müller Sušice a dále ukládá odboru majetku a rozvoje města současně realizovat prodej 
prostřednictvím internetových stránek města a dalších. 

 
 
d) bere na vědomí 
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost pana Karla Klementa, Pražská 285, Sušice 

o finanční příspěvek na technickou infrastrukturu v lokalitě Okrouhlá. 
2) Zastupitelstvo města  bere na vědomí, že změna užívání lokality při zadní části bytových 

domů Nádražní ul. č.p. 519, 520, 925, 812, 442, 357, 356 na  pozemkových parcelách 
č. 1910/4 1910/9 a 1914/2 v k.ú Sušice nad Otavou byla řešena při projednávání změn 
Územního plánu Města Sušice a bylo rozhodnuto a odsouhlaseno Městským 
zastupitelstvem ponechat lokalitu v stávajícím režimu „Bydlení městského typu“. 
Zastupitelstvo města pověřuje pí. starostku k jednání s Českou investiční a 
správcovskou a komanditní společností Brno o odkoupení části parcel č. 1910/4, 
1910/9, 1910/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
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3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 
v obvodu OOP Sušice za I. pololetí r. 2005. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled rozpočtových opatření I-VIII. dle 
předložené přílohy. 

5) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci k obecně závazné vyhlášce č. 4/1998 o 
vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, v platném znění. 

6) Zastupitelstvo města bere se na vědomí informaci od Ing. arch. Kamila Fialky, týkající 
se rekonstrukce domu v ul. Na Příkopech č. 92.  

 
e) v o l í  
 
1) Zastupitelstvo města volí 4 přísedící Okresního soudu v Klatovech dle seznamu z přípisu 

tohoto soudu ze dne 8.8.2005  pí. J. Dugovičovou, pí. V. Fornousovou, pana K. Koppa a 
pana J. Skálu. 

 
 
f) u k l á d á  
 
1) Zastupitelstvo města  ukládá finančnímu odboru ve spolupráci s odborem majetku a 

rozvoje města připravit pro příští jednání ZM pro případ převodu majetku TJ na město 
výši fin. nákladů pro rok 2006 potřebných pro provoz sportovních zařízení v majetku 
TJ. 

2) ZM ukládá finančnímu odboru ve spolupráci se členy výboru TJ Sušice zjistit kompletní 
náklady a výnosy a toky peněz v rámci TJ (včetně oddílů) za rok 2003, 2004 a 1. pol. 
roku 2005. Návrh schválen 15 hlasy. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. listopadu 2005 

 
 
 
Zastupitelstvo města: 
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Karel Broža a Jan Květoň. 
3) Ověřovatele zápisu: RNDr. Evu Fedorovou a Josefa Polaufa. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 52 v tomto rozsahu : do 

organizace 280 – Správa a údržba města se  převedou prostředky z organizace 79 – 
rezervy TS ve výši 400 tis Kč a prostředky z organizace 4001- Hájkova ulice ve výši 1.120 
tis Kč.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Sušice do programu „Partnerství 2006“ 
za účelem rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) v Sušici. 
Manažerem projektu je jmenován velitel MP Libor Potužník. Zastupitelstvo se zavazuje 
vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky ve výši minimálně 10% poskytnuté 
dotace. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje nákup osobního automobilu Octavia Ambiente od 
Autospolu Sušice za nabídnutou cenu 571.953 Kč včetně sady zimních pneumatik. 
Položka bude hrazena z org. 201, kap 4.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 54, a to, snížení org. 3019 – 
parkoviště u Rendla o 220.000,- Kč, a zvýšení org.201 o  220.000,- Kč. 

 
 
b) r o z h o d l o 
 
1) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo a schvaluje žádost o nabytí nepotřebného 

vojenského majetku do vlastnictví  Města Sušice darovací smlouvou podle zákona č. 
174/2003 Sb. K tomu ukládá starostce města podat žádost Ministerstvu obrany o 
převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě 
schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací 
smlouvy ke schválení. 

 
Předmětem převodu budou následující nemovitosti včetně součástí a příslušenství  : 
 
Pozemky  :  stavební parcela č.        1191 
                     stavební parcela č.        1192 
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                     stavební parcela č.        1193 
                     stavební parcela č.        2361 
                     stavební parcela č.        2362  
                     stavební parcela č.        1190/15 
                     pozemková parcela č.   236/5  
 
Stavby :      objekt bydlení  čp. 706    na stpč.  1191 
                     objekt bydlení  čp. 707    na stpč.  1192 
                     objekt bydlení  čp. 708    na stpč.  1193 
                     objekt bydlení  čp. 1054  na stpč.  2361  
                     objekt bydlení  čp. 1055  na stpč.  2362 
 
to vše v katastrálním území Sušice nad Otavou , zapsáno na listu vlastnictví číslo  4309 pro 

katastrální území Sušice, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Sušici. 
Výčet převáděných nemovitostí, jejich součástí a příslušenství bude upřesněn v dohodě 
s Ministerstvem obrany při přípravě převodu a uveden v návrhu darovací smlouvy    

 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30. listopadu 2005 

 
 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kristina Popelová,  Jan Květoň a Josef Maršát. 
3) Ověřovatele zápisu: Daniela Čámského a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se vydává 

Požární řád města Sušice. 
5) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem 

Zdeňkem Zíbarem, Hory Matky Boží 117 na splácení dluhu ve výši 11.000,- Kč 
v měsíčních splátkách 300,- Kč počínaje měsícem prosincem 2005. V případě 
nesplácení, pozbývá dlužník výhody splátkového kalendáře a pohledávka bude 
vymáhána jako celek. 

6) Zastupitelstvo města Sušice souhlasí se členstvím města Sušice ve sdružení Douzelage, 
partnerství 20 měst. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení Fondu Douzelage pro financování činnosti 
komise a zásady tvoření a čerpání Fondu Douzelage. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje návrh na příspěvek do Fondu Douzelage z rozpočtu 
města pro rok 2006. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje návrh ceny vodného a stočného na hospodářský rok 
2006 předložený 1. JVS a.s. České Budějovice od 1.1.2006 v režimu dvousložkové ceny 
s tím, že pevná složka zůstává na stejné úrovni jako v roce 2005 a vodné ve výši 15,84 
Kč, stočné ve výši 25,21 Kč, celkem 41,05 Kč. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje cenu za likvidaci odpadů na rok 2006: 
- výslednou cenu za směsný komunální odpad  po odečtení slevy  ve výši 1 622,- Kč/t bez 

DPH 
- cenu za sběr a odstranění odpadkových košů   13,20 Kč/ks bez DPH 
- cenu za odstranění nebezpečných a objemných odpadů dle návrhu, viz příloha 
- cenu za prodej odpadových pytlů 14,28 Kč/ks bez DPH 
11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38. Povýšení organizace 5002 

Smuteční síň o 200.000,- Kč a snížení org. 2203 ul. 5.května o 200.000,- Kč. 
12) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  č. 46 – navýšení org. 5034 oprava  MK – 

ul. Pod nemocnicí  o 440.000,- Kč a snížení org. 4001 - 7.etapa Hájkova ul. o 440.000,- 
Kč. 

13) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 48 – zvýšení org. 249 – Penzion – 
oprava zámkové dlažby o 112 000,- Kč a snížení org. 2023 - přeložka kanalizace ul. 
5.května o 112 000,- Kč.   
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14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 49 – zvýšení org. 2011 – oprava 
kanalizace Žižkova ul. o 100 000,- Kč a snížení org. 2023 - přeložka kanalizace ul. 
5.května o 100 000,- Kč.   

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 47,  snížení org.77 – Rezerva 
investiční záměry a projekty o 100.000,-Kč a povýšení org.5043 –Mateřská škola 
Smetanova – rekonstrukce. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje  finanční účelový příspěvek z rozpočtu města  
vlastníkům domu č.p.113/II na obnovu vnější omítky v rámci Programu regenerace 
MPZ Sušice ve výši 100.000,-Kč a zároveň schvaluje rozpočtové opatření č. 50; Povýšení  
org. 350 Příspěvky – památková péče o 100.000,- Kč , snížení org.5001 - Skrápěcí 
zařízení ZS. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 51; Přijetí půjčky ve výši  
300.000,-Kč, schválení nové org. 5044 – Půdní vestavba Dlouhoveská ve výši 300.000,- 
Kč.  

18) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 53, snížení org. 4001- Nuželická ul. 7.etapa o 
300.000,- Kč, schválení nové  org. 5045-Demolice objektu č. 8 ve výši 300.000,- Kč.  

19) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a firmou 
Centrum gastronomie Sušice spol. s r.o. na realizaci odstranění hygienických závad na 
chatě Svatobor, v celkové výši 529 775,- Kč, vč. DPH a pověřuje pí. starostku podpisem 
smlouvy o dílo. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 39 v tomto rozsahu: 
z organizace 280 – Správa a údržba města, položky 5169 – zimní stadion převést 
prostředky ve výši 9.000,- Kč do položky 5339 – příspěvek na pronájem ZS, do 
organizace 188 – Střední odborná škola. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo  40  v tomto rozsahu: 
z organizace 280 – Správa a údržba města, položky 5169 – zimní stadion převést 
prostředky ve výši 35.000,- Kč do položky 5339 – příspěvek na pronájem ZS, do 
organizace 185 – Gymnázium Sušice. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo  41  v tomto rozsahu: 
z organizace 280 – Správa a údržba města, položky 5169 – zimní stadion převést 
prostředky ve výši 227.000,- Kč do položky 5339 – příspěvek na pronájem ZS, do 
organizace 181 – Příspěvek TJ na provoz. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 42 – zvýšení  organizace 1620 
– prodej majetku o 110.000,- Kč, zvýšení položky 5154 – elektrická energie organizace 
201 – hospodářská správa města. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo  43 - zvýšení organizace 1620 
– Prodej majetku o 80.000,- Kč, zvýšení položky 5169 – služby, organizace 201 – 
hospodářská správa města. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 56  - snížení organizace 201 – 
hospodářská správa města, položky 5153 – plyn převést prostředky o 15.000,- Kč, 
zvýšení položky 5152 – teplo organizace 171 – neobsazené nebytové prostory. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 59 v tomto rozsahu : 
organizaci 79 - rezervy TS snížit o 600.000,- Kč, 
organizaci 1620 – prodej majetku povýšit o 1.500.000,- Kč, 
organizaci 293 – areál TS povýšit o 250.000,- Kč, 
organizaci 403 – SUTES s.r.o. povýšit položku 6202-vklady do společnosti o 2.350.000,- Kč 
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27) Zastupitelstvo města schvaluje, do doby schválení rozpočtu pro rok 2006, rozpočtové 
provizorium. V období rozpočtového provizoria se schvaluje používání peněžních 
prostředků pouze pro krytí výdajů nezbytně nutných pro zajištění provozu. Nové 
investiční akce a velké opravy lze hradit až po schválení rozpočtu na  rok 2006. Do doby 
schválení rozpočtu lze hradit investiční výdaje a výdaje na velké opravy pouze na akce 
započaté v minulých letech, kde se jedná o průběžné plnění smluvních vztahů, nebo 
výdaje na odstranění havárií. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tato 
pravidla platí také pro všechny příspěvkové organizace města. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr na obnovu strojního vybavení městské 
společnosti Sušické technické služby, spol. s r.o., Na Hrázi 270, Sušice dle přílohy č. 2. 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru pro společnost SUTES ve výši 11. mil. Kč, 
zavazuje se k ročnímu vkladu prostředků z rozpočtu města ve výši 1.5 mil. Kč po dobu 
5 let a v této souvislosti pověřuje starostku města k převzetí ručitelského závazku 
městem Sušice za tento úvěr. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje ukončení dohody o splátkách schválené na jednání 
Zastupitelstva města dne 23. února 2005 usnesením č. a) 10 a pověřuje starostku 
města podpisem dodatku o ukončení k této dohodě. 

30) Zastupitelstvo města schvaluje  ručení města Sušice za kontokorentní úvěr pro Sušické 
technické služby, spol. s r.o. formou termínovaného vkladu v max. částce 550 tis. Kč u 
Komerční banky, pobočky Sušice. 

31) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti“ t.j. budovy bez č.p.  na 
stavební parcele č.  586/8 v k.ú. Sušice nad Otavou ze dne 13.5.2005 mezi Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Sušice o demolici tohoto objektu. 
Zastupitelstvo města   souhlasí s podmínkou uvedenou v čl. II. odst. 1, o tom, že  objekt 
bude podléhat demolici. Pro případ že by nabyvatel porušil závazky uvedené 
v předchozím odstavci, zavazuje se nabyvatel odvést prostřednictvím převodce do 
státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé  převáděné 
nemovitosti dle článku I. tohoto dodatku, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni 
bezúplatného převodu. 

32) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. KtSt/05/0087 a KtSt/05/0086  mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Vinohradská 325/8 Praha 2 jako oprávněným týkající se 
umístění zařízení distribuční soustavy na  pozemkových parcelách č. 300/29 a 562 v k.ú. 
Dolní Staňkov a  možnost vstupu zaměstnanců ČEZ  na tyto pozemky za účelem oprav 
a udržování této soustavy. 

33) Zastupitelstvu města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. SAP: C-05158/2-1-0010426/05   mezi Městem Sušice jako povinným a firmou Český 
Telecom a.s. se sídlem Olšanská 55/5 Praha 3 jako oprávněným,  týkající se umístění 
vedení veřejné komunikační sítě na  pozemkové parcele č. 344/35 v k.ú. Sušice nad 
Otavou a  možnost vstupu zaměstnanců Českého Telecomu a.s. Praha  na tento  
pozemek za účelem zajištění provozu, údržby  a oprav podzemního vedení. 

34) Zastupitelstvo  města schvaluje  „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni“ mezi Městem Sušice jako kupujícím a firmou 
RADIOKOMUNIKACE a.s. jako prodávajícím na odkoupení vodovodního zařízení 
Svatobor, včetně věcných břemen ve smlouvě obsažených v tom   znění,  v jakém byla  
předložena.   
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b) r o z h o d l o 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o ponechání poplatku za svoz a likvidaci odpadů dle 

vyhlášky č. 6/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, 
č. 2/2004 a č. 6/2004,  na úrovni roku 2005 tj. 420,- Kč/osobu.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o  změně obchodního názvu právnické osoby Sušické 
technické služby spol. s r.o. na Sušické lesy a služby, spol. s r.o.   

3) Zastupitelstvo  města  rozhodlo o  změně sídla právnické osoby Sušické technické 
služby spol. s r.o. na adresu Volšovská 1214, 34201 Sušice. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení základního jmění společnosti Sušické 
technické služby s.r.o. o 2.350.000,- Kč.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 399/4 – trvalý travní porost 
o výměře 7 789 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou se všemi součástmi a příslušenstvím, a to  
komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení od pana Karla Klementa, 
bytem Pražská 285, Sušice za celkovou kupní cenu ve výši 500 000,-  Kč s tím, že  1. 
splátka kupní ceny bude uhrazena do 3 měsíců ode dne vkladu vlastnického práva  do 
katastru nemovitostí ve výši 300 tis. Kč na úhradu daně z převodu nemovitostí. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 53/10 v k.ú. Albrechtice 
u Sušice o výměře 528 m2 paní   za 
kupní cenu ve výši 110,- Kč/m2. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2292 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 365 m2

za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 
spojené. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 20 m2 za kupní cenu ve výši 
800,- Kč/m2. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 20 m2 manželům   bytem Sušice za 
kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

 
 
 
c) v o l í 
 
1) Zastupitelstvo města volí přísedící okresního soudu dle seznamu z přípisu Okresního 

soudu v Klatovech ze dne 14.11.2005. 
 
 
 
d) b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1) Kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
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2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. 
pololetí roku 2005. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za II. pololetí 
roku 2005. 

 
 
 
e) u k l á d á 
 
1) Zastupitelstvo města  ukládá  finančnímu odboru ve spolupráci s odborem majetku a 

rozvoje města připravit pro příští jednání ZM podklady pro případ převodu majetku TJ 
na město, výši fin. nákladů pro rok 2006 potřebných pro provoz sportovních zařízení v 
majetku TJ a ve spolupráci se členy výboru TJ Sušice zjistit kompletní náklady a výnosy 
a toky peněz v rámci TJ (včetně oddílů) za rok 2003, 2004 a 1. pol. roku 2005.  

2) Zastupitelstvo města ukládá OMRM ve spolupráci se společností Sušické lesy a služby 
s.r.o. zaktualizovat harmonogram strojního a ručního zametání a zimní údržby a 
předložit na příští jednání zastupitelstva města. 

3) Zastupitelstvo města ukládá vedení města jednat s provozovatelem spol 1. JVS a.s. 
České Budějovice ohledně předložení jednosložkového vodného a stočného, případně  
jako varianty vodného a stočného pro rok 2007. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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