
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. února 2006 

 
 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a ing. Václav Rada. 
3) Ověřovatele zápisu: Jaroslavu Holečkovou a Mgr. Kristinu Popelovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2006 v součtech za organizace / viz 

příloha/  

 celkové příjmy    211.887 tis. Kč 

 celkové výdaje    230.121 tis. Kč 

 financování           18.234 tis. Kč.  
Zastupitelstvo města schvaluje převod  zůstatku finančních prostředků z roku 2005 ve výši 7 

mil. Kč do účelové rezervy na investice a velké opravy pro rok 2007 a následující , za 
účelem možnosti naplnění účelových rezerv / fond voda, fond teplo, příp. další/. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje v rámci garantovaného ročního příspěvku uvolnění 
finančních prostředků pro Nemocnici o.p.s  ve výši 1,685.195,- Kč - dle přílohy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých 
příspěvkových organizací takto: 

Domov důchodců Sušice – hospodářský výsledek              162.478,—Kč 
Převod do rezervního fondu                                162.478,—Kč 
Sociální služby města Sušice  - hospodářský výsledek:     174.484,-Kč 
převod do rezervního fondu (využití dle přílohy)          174.484,-Kč  
MěKS Sušice – hospodářský výsledek:                         1.590,-Kč 
odvod městu:                                                1.590,-Kč  
Částky určené k odvodu  organizace vrátí do 28. 2. 2006 na základní účet města. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 pro 

jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ v tomto členění včetně použití rezervních 
fondů dle přílohy. 

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek:                      211.134,24 Kč 
převod do rezervního fondu                                155.000,00 Kč 
(úprava zahrady – 100.000,- Kč, úspora daňové povinnosti – 55.000,00 Kč) 
odvod městu:                                               56.134,24 Kč 
 
MŠ Tylova – hospodářský výsledek:                         297.447,08 Kč 
převod do rezervního fondu                                178.000,00 Kč  
(úprava zahrady – 100.000,-Kč, úspora daňové povinnosti –  78.000,00 Kč) 
odvod městu:                                              119.447,08 Kč 
 
ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek:                      201.750,46 Kč 
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převod do rezervního fondu                                201.750,46 Kč  
(konvektomat – 135.750,46 Kč, úspora daňové povinnosti -   66.000,00 Kč) 
zisk z VHČ                                                 50.102,02 Kč 
program Modul banka                                         5.000,00 Kč 
monitor 17“                                                10.000,00 Kč 
nábytek do kanceláře                                       20.000,00 Kč 
převod do rezervního fondu                                 15.102,02 Kč  
odvod městu:                                                    0,00 Kč 
 
ZŠ Komenského – hospodářský výsledek:                      275.035,81 Kč 
převod do rezervního fondu                                 240.000,00 Kč  
(mob. telefony-12.000,00 Kč, vybavení tříd dle ICT plánu - 155.000,00 Kč, úspora daňové 

povinnosti- 73.000,00 Kč)  
zisk z VHČ                                                   3.496,57 Kč 
převod do rezervního fondu                                   3.496,57 Kč 
odvod městu:                                                35.035,81 Kč 
 
ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek:                        292.000,00 Kč 
převod do rezervního fondu 80.000,00 Kč(vybavení tříd a kabinetů dle ICT plánu) 
dotace – E-Learning                                        212.000,00 Kč 
odvod městu z VHČ dle smlouvy                              103.775,60 Kč 
odvod městu:                                               103.775,60 Kč 
 
ZŠ TGM – hospodářský výsledek:                              97.946,80 Kč  
převod do rezervního fondu 66.000,00 Kč (stoly,židle-30.000,00 Kč, úspora daňové 

povinnosti-36.000,00 Kč) 
zisk z VHČ                                                  38.506,17 Kč  
převod do rezervního fondu                                  21.839,50 Kč(malování tělocvičny) 
zúčtování výnosů příštích období  16.666,67 Kč(zasláno městu již v r. 2003 – reklama 1.JVS) 
odvod městu:                                                31.946,80 Kč  
Částky určené k odvodu organizace vrátí na účet města do 28. 2. 2006. 
8) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Sušice, 

Lerchova ul. 1112. 
9) Zastupitelstvo souhlasí s provedením změny č. 2 Územního plánu města Sušice na základě 

námětů předložených pořizovateli v rámci jeho třetí aktualizace a ukládá pořizovateli 
formulovat a projednat její zadání. 

10) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby zpracováním změny č. 2 Územního plánu města Sušice 
byl pověřen Projektový atelier AD s.r.o. – Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 
České Budějovice. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV – 12 – 0003104/3, IV - 12 0003095/1 a IV - 12 0003095/2 a dvě smlouvy bez čísla na 
stavbu Sušice – Stupkova NN,   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. 1911/8, 2363/10, 1920/2, 377/1 a 
370/1 v k.ú. Sušice nad Otavou a  možnosti vstupu zaměstnanců ČEZ  na tyto pozemky za 
účelem oprav a udržování této soustavy. 
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12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Sušice jako stranou oprávněnou a Západočeským konzumním družstvem 
Sušice jako stranou zavázanou týkající se umístění stavby „Sušice – podchycení volné 
výusti v Drahelinkách“, na pozemkové parcele č. 1941/122 v k.ú. Sušice nad Otavou a 
možnosti vstupu vlastníka nebo provozovatele stavby za účelem zajištění provozu, údržby 
a běžných oprav předmětné stavby.   

13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni mezi Městem Sušice jako budoucím oprávněným  a 
Správou  a údržbou silnic Klatovy jako budoucím povinným, spočívající v závazku  
budoucího povinného strpět umístění kabelů a indukčních smyček na výše uvedených 
pozemcích, za jednorázovou úplatu částkou 500,- Kč za běžný metr délky uloženého 
kabele, stanovenou na základě Geometrického plánu vypracovaného po dokončení 
stavby. Jedná se o pozemkové parcely č. 230/4 a 2254/4 v k. ú. Sušice nad Otavou. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, včetně objektu č.p. 244/II na ní stojícím formou veřejné dražby s minimální 
vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 

 
 
b) r o z h o d l o 
 
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   za kupní cenu 
ve výši 200,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 703/51 o výměře 394 m2  
v k.ú. Sušice  , bytem Sušice za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2.  Kupující 
zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavebních parcel č. 489/5 o výměře 393 m2 a  
2940/20 o výměře 71 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou firmě OBZOR výrobní družstvo invalidů 
Plzeň, se sídlem Hřbitovní čp. 19 Plzeň,  za kupní cenu ve výši 43 010,- Kč.  Kupující zároveň 
uhradí i náklady s prodejem spojené. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 1937/1 PK v k.ú. Sušice 
o výměře 1 235 m2 od manželů  za celkovou cenu 
ve výši 86 450,- Kč  a pozemkové parcely č. 1937/3 PK v kú. Sušice o výměře 163 m2, za 
celkovou cenu 11 410,- Kč. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkových  parcel č.  1910/4 a 1914/2 
v k.ú. Sušice nad Otavou výměře cca. 725 m2 za cenu ve výši 300,- Kč/m2 od České 
investiční a správcovské a.s. Brno, s tím, že zaplatí i náklady na vyhotovení geometrického 
plánu, znaleckého posudku, vkladu do  katastru nemovitostí a bude se finančně podílet 
na vypracování kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 399/4 – trvalý travní porost o 
výměře 7 575 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou se všemi součástmi a příslušenstvím, a to  
komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení od 

 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. 
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c) b e r e    n a    v ě d o m í 
 
1) Zprávu paní starostky o kontrole usnesení. 
2) Zprávu Policie ČR o stavu a ochraně veřejného pořádku za II. pololetí roku 2005. 
1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 31.1.2006. 
3) Plán úklidu města a případné návrhy na doplnění budou směrovány do 28.2.2006 OMRM 

taky, aby plán mohl být projednán na příštím jednání rady. 
4) Odstoupení záměru výstavby malé vodní elektrárny nad jezem Páteček doručeného 

investorkou. 
 
 
d) n e s ch v a l u j e 
 
1) Prodej části pozemkové parcely č. 2363/11 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
2) Záměr výstavby malé vodní elektrárny nad jezem Páteček. 
3) Prodej části pozemkové parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu č.p. 244/II 

na ní stojícím v pořadí dle doručených nabídek. 
 
 
e) r e v o k u j e 
 
1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo b) 5 ze dne 30. 11. 2005 ve věci vykoupení 

pozemku p.č. 399/4 v k.ú. Sušice,  od . 
 
 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. března 2006 

 
 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a PaedDr. Josef Prošek. 
3) Ověřovatele zápisu: Věru  Fornousovou a Jana Květoně. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení k dohodě o vzájemné spolupráci mezi 

Městem Sušice a Občanským sdružením Místní akční skupiny LAG Na Šumavě se sídlem 
Klostermannova 675, 342 01  Sušice a pověřuje starostku města podpisem této dohody 
a zastupováním města při jejím plnění. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje žádost Nemocnice Sušice o.p.s. o odložení splátky úvěru 
poskytnutého dne 11.4.2002 ve výši 2 764 000,- Kč splatného dne 31.12.2006 
s termínem splatnosti do konce roku 2008 a ukládá OMRM připravit dodatek ke 
smlouvě. 

 
 
b)r o z h o d l o 
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o  prodeji části  stavební parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad 

Otavou včetně objektu č.p. 244/II na ní stojícím 
 za celkovou cenu ve výši  1.400.100,- Kč. Kupující zároveň uhradí i náklady 

s prodejem spojené, včetně nákladů vynaložených na znalecký posudek nejpozději do 
31.5.2006.  

 
 
 
c) r e v o k u j e 
 
1) Zastupitelstvo města revokuje svá usnesení č.  a 12)  a  d  3) ze dne 22.2.2006, týkající se 

prodeje objektu č.p. 244, Volšovská ulice, včetně části pozemku p.č. 585 v k.ú. Sušice 
nad Otavou. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 
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místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. dubna 2006 

 
  
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, RNDr. Eva Fedorová a Josef Maršát.  
3) Ověřovatele zápisu: Ing. Karla Marka a Daniela Čámského. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 22.6.2005 

s manželi kterým se navýší objem půjčky na celkovou a konečnou částku 
343.000,- Kč a pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

5) Zastupitelstvo města  schvaluje předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a Dohodu o zřízení stavby týkající se připravovaných staveb Sušice – podchycení 
volných kanalizačních výustí v Drahelinkách  a Sušice – odkanalizování pravého břehu řeky 
Otavy v lokalitě Pod Stráží. Předložené smlouvy budou uzavřeny mezi městem Sušice jako 
oprávněným a všemi subjekty těmito stavbami dotčenými,  jako povinnými a upravují 
jejich povinnost strpět na svém vlastnictví stavbu a vstup oprávněného za účelem zajištění 
provozu, údržby a běžných oprav stavby. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku na spotřebu plynu ve sportovní hale 
TJ do výše 340 800,- Kč a příspěvek na úhradu el. energie ve sportovní hale do výše 
60 600,- Kč na rok 2006. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení kvóty předělené Ministerstvem kultury  a podílů 
finančních příspěvků Města Sušice na akce z Programu regenerace městské památkové 
zóny v Sušici, a to:  

Obnova Kaple Anděla Strážce – I.etapa, vlastníkem objektu je Římskokatolická farnost Sušice 
-   příspěvek z prostředků MK 100.000,-Kč 
-   příspěvek z rozpočtu města Sušice   50.000,-Kč 
-   podíl vlastníka   25.000,- Kč 
-   celkem 175.000,-Kč 
Obnova vnější omítky domu č.p. 10/I, Nám.Svobody – I.etapy, vlastníkem je Město Sušice 
-   příspěvek z prostředků MK 300.000,-Kč 
-   vlastní podíl z rozpočtu města Sušice 300.000,-Kč 
-   celkem 600.000,-Kč 
Zároveň zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3  částka ve výši    50. 000,-Kč 

bude převedena z org. č.73 – Rezerva – investice a provoz na org.č.350 Příspěvky – 
památková péče, par. 3322 – podíl města k dotaci Min.kultury 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – rekonstrukce školní jídelny 
Nuželická ul., zvýšení org. 5028 o 800.000,- Kč a snížení org. 73 Rezerva na investice a 
provoz ve výši 800.000,- Kč.  
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9) Zastupitelstvo města schvaluje od  1. 1. 2006 výši měsíční odměny za výkon funkcí 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. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje využití finančních prostředků zahrnutých do rozpočtu 
města na rok 2006 k využití Nemocnicí Sušice o.p.s. dle přílohy. (v případě nezískání 
dotace na rekonstrukci kotelny) takto: 

2 mil. Kč – rekonstrukce ozařovny na rehabilitaci : 
stavební část                                  600 tis. Kč 
vybavení rehabilitace                          900 tis. Kč 
projekt kotelny a rek. ozařovny                500 tis. Kč 
1,8 mil. Kč – přístrojové vybavení           1.200 tis. Kč 
lůžka, stolky, rehab. pomůcky                  600 tis. Kč 
 
 
b) r o z h o d l o  
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování nové ulice v lokalitě Okrouhlé názvem 

OKROUHLÁ. 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 399/36 o výměře cca 

50 m2  v k.ú. Sušice manželům za kupní cenu 
ve výši 200,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 472/1 v k.ú. Nuzerov, 
týkající se pouze  přední části nemovitosti s tím, že nebude omezen přístup v boční uličce, 
žadatelkám  paní  za kupní cenu 
ve výši 150,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.  

 
 
c) n e s ch v a l u j e 
 
1) Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej části  pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 

nad Otavou. 
2) Zastupitelstvo města neschvaluje revokaci svého usnesení ze zasedání dne 22.2.2006, kde  

v čl. b,  odstavci 5,  rozhodlo o odkoupení části pozemkových parcel č. 1910/4 a 1914/2 
v k.ú. Sušice nad Otavou. 

 
 
d) b e r e  n a   v ě d o m í  
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí záměr zřízení centra environmentálního vzdělávání 

v objektu bývalé porodnice a schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2004 
týkající se prodeje tohoto objektu  a pověřuje radu města přípravou podkladů pro podání 
žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci týkající se areálu bývalého Sola a.s. a o 
záměru města zpřístupnit tento areál případným investorům s tím, že bude jednáno 
s majiteli společnosti o možném převodu koridoru potřebného k vybudování veřejné 
komunikace v ceně cca 300,- Kč/m2 a závazku města vybudovat minimálně v této částce 
přístupovou komunikaci včetně potřebné infrastruktury. 
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1) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci obyvatelů Pod Nebozízkem, týkající se 

výstavby  a opravy komunikace.  
 
 
e) u k l á d á 
 
1) Zastupitelstvo města ukládá kanceláři starostky zajistit přiložení celkového hospodaření 

TJ za rok 2004, 2005 a rozpočet na rok 2006 včetně porovnání druhů nákladů a výnosů 
v jednotlivých letech a zaslat spolu se zápisem členům zastupitelstva. 

 
 
f) r e v o k u j e 
 
1) Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2004 týkající 

se prodeje objektu bývalé porodnice a pověřuje radu města přípravou podkladů pro 
podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. června 2006 
 
  
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a Jan Květoň.  
3) Ověřovatele zápisu: Jiřího  Zahradníka a Jaroslavu Holečkovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru na období 

06/2006 – 07/2007 ve výši 2,000.000,- Kč pro překlenutí nepravidelných plateb 
pojišťoven. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – snížení org. 70 – rezerva na 
investice vodního hospodářství a zřízení nové organizace 6042 – odvodnění garáží v ulici 
Tylova ve výši 55.000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření č. 6, souhlasí s poskytnutím finanční 
částky ve výši 519 tis. Kč  na podporu výstavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem 
v areálu Gymnázia.Tato částka bude čerpána z org. č. 73-Rezerva na  investice a provoz a 
převedena do nové org. č. 6043-Gymnázium, hřiště – příspěvek na investici.       

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.10.  Do nové organizace č. 6044 – 
Environmentální centrum převést částku ve výši 400.000,-Kč z org.77 – Rezerva - investiční 
záměry a projekty a částku ve výši 150.000,-Kč z org.73 – Rezerva – investice a provoz, 
tedy celkem 550.000,-Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 investiční příspěvek pro ZŠ 
Lerchova v částce 120.000,- Kč na vybudování počítačové sítě v budově školy. Částka bude 
převedena z organizace 216 – 103.000,- Kč a z organizace 208/ z odvodu HV 2005/ – 
17.000,- Kč. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12 na povýšení příspěvku na provoz 
ZŠ Lerchova v částce 83.850,- Kč na projekt SIPVZ „Zařazení ICT do výuky přírodopisu na 
ZŠ“. Částka bude převedena z organizace 208 / z odvodu HV 2005/ – 83.850,- Kč. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 / přezbrojení rozvaděčů VO/ a 
to 150 tis. Kč přesunout z organizace 285 do org. 280, pol 3631, 5171 – veřejné osvětlení 
správa a údržba. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 a to 385 tis. Kč přesunout 
z organizace 285  do organizace 73 – rezervy na provoz a investice. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje změnu účelu užití prostředků v organizaci 285 ve výši 265 
tis. Kč a to k instalaci nových světelných bodů dle návrhu.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15 a to prostředky ve výši 850 000,- 
Kč přesunout z organizace 73  - rezervy na provoz a investice do organizace 280, pol 2212, 
5171 – zimní údržba MK.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 pro podmíněné poskytnutí 
účelově vázaného investičního příspěvku pro Tělovýchovnou jednotu Sušice takto: 

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


prostředky ve výši 850 tis. Kč budou použity na úhradu nedoplatku firmě EKKL sportovní 
povrchy s.r.o., Altýře 582, 767 01 Kroměříž  a prostředky ve výši 143 tis. Kč použít na 
úhradu faktury firmě PROVOS s.r.o., Jarníkova 1873, 148 00 Praha za dokompletaci 
oplocení tartanové dráhy s tím, že v případě vrácení uplatňované DPH budou poskytnuté 
prostředky neprodleně vráceny na účet města. Zastupitelstvo města dále pověřuje Odbor 
majetku, aby ve spolupráci s právníkem města připravil smlouvu na poskytnutí uvedeného 
příspěvku a předložil ji ke schválení na jednání rady města. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24  - poskytnutí příspěvku pro 
České dráhy a.s. na nákup zdvihací plošiny pro vozíčkáře ve výši 80.000,- Kč. Nová org. 
6045 – Příspěvek pro ČD, snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25 povýšení výdajů na repasi Tatra 
148 CAS 32 – pro jednotku dobrovolných hasičů Sušice,  povýšení org. 232 o 71.000,- Kč a 
snížení org. 73 rezerva na investice a provoz o tutéž částku. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26 – zřízení nové organizace č.127 
– Interreg III A– smlouva o financování dispozičního fondu v regionu na česko – bavorské 
hranici.. Nová org. 127 ve výši 103.000,- Kč, převod z org. 73 Rezerva na investice a provoz 
ve výši 73.000,- Kč a snížení org. 201 o 30.000,- Kč a jejich převod do org. 127. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27 – navýšení financování 
Programu regenerace MPZ Sušice. Povýšení org. 350 o 90.000,- Kč, snížení org. 73 rezerva 
na investice a provoz o 90.000,- Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
EP – 12 - 0000786/3 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  pozemkové parcele č. 1897/7 v k.ú. Sušice nad Otavou a  možnosti 
vstupu zaměstnanců ČEZ  na tyto pozemky za účelem oprav a udržování této soustavy. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0001364 a IV-
12-0001430 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Vinohradská 325/8 Praha 2 jako oprávněným týkající se umístění zařízení distribučních 
soustav elektrické energie na pozemkových parcelách  č. 562 a 300/29 v k.ú. Dolní 
Staňkov, stavebních parcelách č. 580/1, 580/45 a pozemkové parcele č. 1920/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou a možnosti vstupu zaměstnanců ČEZ  na tyto pozemky za účelem oprav 
a udržování této soustavy. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje projekt sociální služby pro občany se zdravotním 
postižením (mentálním, kombinovaným) ve městě Sušice předkládaného Diakonií 
Českobratrské církve evangelické - středisko Radost v Merklíně. Zastupitelstvo města 
ukládá investičnímu technikovi připravit na příští jednání zastupitelstva potřebné 
podklady na uzpůsobení těchto prostor pro fungování střediska od počátku roku 2007. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.28, převod fin. Částky 500 tis. Kč 
z org. 625 do org. 73 – Rezerva na investice a provoz. 

 
 
b) r o z h o d l o  
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 115/2 o výměře 842 m2  

v k.ú. Dobršín a části pozemkové parcely č. 115/4 v k.ú. Dobršín o výměře cca. 4 200 m2  
firmě ZETES  KT spol. s.r.o. Klatovy,   za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2.  Kupující zároveň 
uhradí i náklady s prodejem spojené. 
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2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1190/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře cca. 25 m2 za kupní cenu ve výši  
800,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města  rozhodlo nerealizovat v roce 2006 výsadbu zeleně ve Studentské 
ulici dle zpracované projektové dokumentace v cenové kalkulaci 500 tis. Kč.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo nevydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a 
ochraně životního prostředí, v platném znění.   

 
 
c) n e s ch v a l u j e 
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 55 000,- Kč na 

opravu travnatých fotbalových hřišť pro TJ Sušice. 
2) Zastupitelstvo města neschválilo odprodej stavební parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad 

Otavou, včetně objektu č.p. 244/II na ní stojícím, objekt Bistra. 
3) Zastupitelstvo města neschválilo odprodej stavební parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad 

Otavou, včetně objektu č.p. 244/II na ní stojícím,objekt Bistra za 
cenu 1 210 000,- Kč. 

 
 
d) b e r e  n a   v ě d o m í  
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 
3) Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu Nemocnice Sušice o.p.s za rok 2005. 
4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zúčtování hospodářského výsledku Nemocnice 

Sušice o.p.s  za rok 2005 na účet – „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“. 
5) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. 

ODK-868/1-2006 ze dne 23. 5. 2006, kterým se pozastavuje účinnost čl. 2 odst. 1, odst. 2 
písm. a) – f), čl. 2a, čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, 
pořádku a ochraně životního prostředí, v platném znění.  

 
 
e) u k l á d á 
 
1) Zastupitelstvo města ukládá investičnímu technikovi připravit na příští jednání 

zastupitelstva města potřebné podklady na uzpůsobení prostor,  pro fungování střediska 
pro občany se zdravotním postižením (mentálním, kombinovaným), od počátku roku 
2007. 

2) Zastupitelstvo města ukládá OMRM prověřit stav protipovodňového opatření na 
Fufernách. 

 
 
f) r e v o k u j e 
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1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení z článku b) rozhodlo odst. 1   ze dne 
22.3.2006 týkající se prodeje  části  stavební parcely č. 585 v k.ú. Sušice nad Otavou včetně 
objektu na ní stojícím pro z důvodu 
neuhrazení kupní ceny. 

 
 
g) p r o j e d na l o  
 
1) Zastupitelstvo  města Sušice projednalo Závěrečný účet roku 2005  vyjadřuje / na základě 

zákona č. 250/2000 Sb., §17, odst. 7/ souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
 
h) pověřuje 
 
1) Zastupitelstvo města pověřuje radu města v rámci produktu Komerční banky – IKS Peněžní 

trh, nákupem či prodejem podílových listů z dočasně volných peněžních prostředků 
města.  

 
 
ch) s t a n o v u j e   
 
1) Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání stanovuje podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného 
zastupitelstva na 21. 

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

pana MVDr. Jiřího Zeleného, paní Mgr. Zdeňku Řezníčkovou, pana Ing. Václava Kozla členy 
správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. po dobu tříletého  období s tím, že doplnění 
posledního člena do správní rady bude rozhodnuto na příštím jednání zastupitelstva 
města. 

2) Zastupitelstvo města jmenuje do dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. pana Ing. Josefa 
Kutila a paní Lenku Pechovou. 

 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 6. září 2006 

 
  
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a Jan Květoň.  
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a Věru Fornousovou. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – snížení org. 73 (rezerva na 

investice a provoz) o 70 000,- Kč a povýšení org. 184 (příspěvky zájmovým organizacím) o 
70 000,- Kč, kterým poskytuje Občanskému sdružení přátel Sušického dětského sboru 
příspěvek ve výši 70.000,- Kč na financování šestého festivalu dětských sborů,  a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29 - odstranění povodňových škod 
na ochranné hrázi a laguně na Fufernách v ceně 240.000,-Kč firmou SWIETELSKY, Pražská 
58, 342 01 Sušice. Snížení org. 70 – rezerva na investice vodního hospodářství o 240.000,- 
Kč a zřízení nové org. č. 6046 – oprava hráze a laguny na Fufernách v Sušici ve výši 
240.000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 33 – vznik nové org. 6047 – 
Centrum denní péče pro tělesně postižené ve výši 400 tis. Kč a snížení org. 6007 – nátěr 
mostu k ulici Pod Stráží o 400 tis. Kč.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 34 – navýšení  org. 6019 – oprava 
chodníku  u Sola o 112 tis. Kč a snížení u org. 270 – býv.PDA – opravy o 27 tis. Kč a snížení 
u org. 6031 – Kanalizace ul. Americké armády – projekt o 85 tis. Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.31 – org.5038 - Hřiště Chmelná 
navýšit o 120.000,-Kč, o tuto částku snížit  org.3019- Parkoviště U Rendla. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.36 - org. 4011 – Přechody – úprava 
pro invalidy povýšit o 630.000,-Kč. Org. 1954- Vodohospodářská infrastruktura snížit o 
490.000,-Kč a org. 4029 – Signalizace – křižovatka – Nábřeží K. Houry snížit o 140.000,-Kč. 

10) Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 41, zvýšení organizace 62 – 
penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 243.000 a zvýšení příjmů za přijaté úroky 
z volných peněžních prostředků města – org. 92 o 243.000,- Kč. 

11) Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem vybudování páteřní cyklostezky Čepice – Sušice 
– Dlouhá Ves a s přípravou projektové dokumentace na jejímž základě bude podána 
žádost o finanční prostředky z EU. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 
43, zřízení nové organizace č. 6048-Cyklostezka  ve výši 300.000,- Kč, a její použití na 
zaplacení části projektové dokumentace akce „Rekonstrukce páteřní cyklotrasy Čepice-
Sušice-Dlouhá Ves“ – org. 6048. O tuto částku bude snížena org. 73 – rezerva na investice 
a provoz. 
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12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44, zvýšení organizace 6027  - 
rozšíření kamerového systému - o 530. 000 Kč, snížení org. 73 – rezerva na investice a 
provoz o 30.000,- Kč a povýšení příjmu na org. 6027 o přijatou  dotaci ve výši 500.000,- 
Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení fondu vodního hospodářství a fondu tepelného 
hospodářství za předložených podmínek. 

14) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje bezúplatný převod nepotřebného vojenského 
majetku do vlastnictví  Města Sušice a schvaluje  Darovací smlouvu mezi Městem Sušice a 
Správou vojenského bytového fondu Praha, se sídlem U Prioru  8 Praha  6 zastoupenou 
ing. Jiřím Kramperou, kterou se do majetku Města Sušice  bezúplatně převádí tyto 
nemovitosti :  

 
Pozemky  : stavební parcela č.        1191                            k.ú. Sušice nad Otavou 
                stavební parcela č.        1192                            k.ú. Sušice nad Otavou 
                stavební parcela č.        1193                            k.ú. Sušice nad Otavou 
  stavební parcela č.        2361                            k.ú. Sušice nad Otavou 
                   stavební parcela č.        2362                            k.ú. Sušice nad Otavou 
                   stavební parcela č.        1190/15                       k.ú. Sušice nad Otavou 
                   pozemková parcela č.   236/5                           k.ú. Sušice nad Otavou 
 
Stavby :        objekt bydlení  čp. 706    na stpč.  1191          k.ú. Sušice nad Otavou 
                     objekt bydlení  čp. 707    na stpč.  1192          k.ú. Sušice nad Otavou 
                     objekt bydlení  čp. 708    na stpč.  1193          k.ú. Sušice nad Otavou 
                     objekt bydlení  čp. 1054  na stpč.  2361          k.ú. Sušice nad Otavou 
                     objekt bydlení  čp. 1055  na stpč.  2362          k.ú. Sušice nad Otavou 
 
15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

IE-12-0001817/2   mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Teplická  874/8 Děčín 4 jako oprávněným, týkající se možnosti zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitostech Povinné, přetínat tyto 
nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti Povinné 
v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, odstraňovat a 
oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční 
soustavy  na  pozemkové parcele č. 2314/1 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města 
schvaluje dohodu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí 
mezi Městem Sušice a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická  874/8 Děčín 4 podle 
ustanovení § 25 odst. 10) zákona 458/2000 Sb. ve které je náhrada stanovena na 1100,- 
Kč.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Sušice a Plzeňským krajem, zastoupeným 
správcem Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, na 
pozemkové parcele č. 2254/4 EN o výměře 9 092 m2 k.ú. Sušice nad Otavou, pro realizaci 
akce „Sušice – bezbariérové přechody pro chodce. Zastupitelstvo města schvaluje 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi Městem Sušice a Plzeňským krajem, zastoupeným správcem Správou a údržbou 
silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, na pozemkové parcele č. 2304/4  
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o výměře  12 813 m2 4 k.ú. Sušice nad Otavou, pro realizaci akce „Sušice – bezbariérové 
přechody pro chodce. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Sušice a firmou 
NOWEL corporation, spol. s.r.o. Wenzigova 8 Plzeň,  na pozemkové parcele č. 1013/4 o 
výměře  440 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, pro realizaci akce „Sušice – bezbariérové 
přechody pro chodce. 

17) Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje bezúplatný převod nemovitostí podle bodu 1 
přílohy Usnesení vlády č. 428 ze dne 13.dubna 2005 z majetku ČR Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 v katastru 
nemovitostí, katastrální území Sušice nad Otavou vedeném Katastrálním úřadem pro 
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice, do vlastnictví Města Sušice. Předmětem 
převodu jsou tyto nemovitosti : 

budova č.p. 260 na stavební parcele č. 586/4 
budova č.p. 246 na stavební parcele č. 580/9 
stavební parcela č. 586/4 
stavební parcela č. 580/9 
stavební parcela č. 580/28 
Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje majetkové změny a konečné dislokace u vybraných 

budov s pozemky tak, jak jsou uvedeny v tomto usnesení a dále schvaluje podmínky 
uvedené v příloze č. 2 Usnesení vlády ze dne 10. 12. 2003 č. 1235 o bezúplatném 
převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností ve znění Usnesení vlády č. 428 ze 
dne 13.4.2005  s tím, že v případě převodu objektu Sušice II. č.p. 260 a č.p. 246 Sušice, 
není obec Sušice povinna vrátit finanční příspěvek určený na úhradu nákladů spojených 
se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy, který jí byl poskytnut dle § 4 zákona 
č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a  stanovení obcí 
s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů. 

18) Zastupitelstvo města souhlasí s odpisem pohledávky pana Jaroslava Grossmanna ve výši 
82.695,-Kč z důvodu úmrtí. 

 
b) r o z h o d l o  
 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části  pozemkové parcely č. 2251/5  v k.ú. 

Sušice nad Otavou,  o výměře cca. 40 m2 od firmy SOLO Sirkárna a.s. Sušice,  za kupní cenu 
ve výši  600,- Kč za l m2. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 625 o výměře 244 m2 v k.ú. 
Velká Chmelná , za kupní cenu ve výši 150,- 
Kč/m2  t.j. 36 600,- Kč za celý pozemek. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 
spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkové parcely č. 1340 PK v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca. 150 m2 od paní  za cenu ve 
výši 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 1331/7 
v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 301 m2, od spolumajitelů, 

 za cenu  50,- Kč/m2.  
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 399/1 o 

výměře 4 197 m2  a pozemkové parcely č. 398 PK o výměře 1 848 m2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou  od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Sušice. 
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5) Zastupitelstvo města  rozhodlo o prodeji objektu čp. 244, ulice Volšovská včetně části 
pozemku p.č. 585 v k.ú. Sušice  za nabízenou cenu 1.210.000,- Kč. 

 
 
c) j m e n u j e  
 
1) Zastupitelstvo města Sušice jmenuje pana Ing. Bohumila Wudyho, MVDr. Jiřího Zeleného, 

Mgr. Zdeňku Řezníčkovou, Ing. Pavla Löffelmanna, Ing. Alenu Balounovou a Ing. Václava 
Kozla jako členy správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. na období 3 let.  

2) Zastupitelstvo města Sušice jmenuje paní Ing. Lenku Pechovou, Ing. Josefa Kutila, paní 
Janu Kolářovou a pana Ing. Jiřího Kinského jako členy dozorčí rady Nemocnice o.p.s. na 
období 3 let. 

 
b) b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu paní starostky o kontrole usnesení. 
2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku 

v obvodu OOP Sušice za I. pololetí r. 2006. 
3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru. 
4) Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled rozpočtových opatření. 
5) Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis obce Dobršín, ze dne  28.7.2006, týkající se 

prodeje pozemkových parcel č.  115/2 a 115/4 k.ú. Dobršín  
6) Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnou informaci  p. Vladimíra Dražky – spol. BIO 

– ENERGOCENTRUM s.r.o. Sušice, týkající se záměru vybudování energocentra v areálu 
bývalého Sola Sušice. Konstatovalo, že záměr je v souladu s územním plánem města. Proti 
záměru nebyly, vzhledem k předloženým informacím, vzneseny námitky. Ostatní 
technické věci a reálnost projektu  musí být řešeny v rámci územního a stavebního řízení.  

 
 
 
e ) n e s ch v á l i l o  
 
1) Zastupitelstvo města neschválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 85  v k.ú. Sušice 

nad Otavou včetně hřbitovní zdi, o výměře 2 438 m2 od Římskokatolické farnosti Sušice 
se sídlem Na Baště č.p. 45 Sušice. 

 
 
f ) t r v á  
 
1) Zastupitelstvo města trvá na prodeji pozemkových parcel č. 115/2 a 115/4 v k.ú. Dobršín. 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. října 2006 

Zastupitelstvo města: 
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jaroslava Holečková a Mgr. Kristina Popelová. 
3) Ověřovatele zápisu:   RNDr. Evu Fedorovou a Jana Květoně. 
4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 59 – schválení nové org. 5501 

Rytířské turnaje ve výši 175tis Kč, zvýšení příjmů org. 126 Sušické dny – poplatky za užívání 
veřejného prostranství o 10tis Kč, snížení org. 179, pol. 5901 Rezerva na dotace o 100tis 
Kč, snížení org. 179, pol. 5511 Mez. film. fest. NaturVision o 25tis Kč, snížení org. 201, pol. 
5901 Rezerva na ostatní položky o 40tis Kč. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 65 – snížení org. 179, pol. 5511 
Mezinárodní filmový festival NaturVision o 25.000 Kč a zvýšení účelového příspěvku na 
provoz jako podíl MKS na dotaci „NaturVision – školní program v Sušici“ org. 252 o 25.000 
Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46 – zřízení nové org. č. 6049 - 
Školní jídelna Nuželická ulice – oprava dvora ve výši 95 000,- Kč a snížení org. 6024 – 
Pravdova ul. o 95 000,- Kč.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 49, schválení nové organizace 
č.6050  propojení ulice Pod vodojemem a ulice Pod lesem ve výši 85.000 Kč vč. DPH a 
snížení org. 6024  Pravdova ulice. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 64 - vytvoření nové org. 6052 – 
Rekonstrukce ul. Dlouhoveská a převedení částky 40.000,-Kč na tuto org. O částku 
40.000,-Kč bude snížena  org. 6026 MŠ Smetanova – zateplení a zároveň schvaluje zadání 
projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce ul. Dlouhoveská“ Projekční kanceláři 
ing.Daniele Škubalové, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň v částce 40.000,-Kč a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o dílo.  

9) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací úpravy technologie ve stávající úpravně vody pro 
vylepšení jakosti pitné vody i z hlediska pachového vjemu spotřebitelem. Zastupitelstvo 
města schvaluje rozpočtové opatření č. 52, a to vytvoření nové organizace v rozpočtu 
města č. 6051-Úpravna vody, úprava technologie a přesun potřebné finanční částky ve 
výši 318 tis. z org. č. 70-Rezerva vodní hospodářství. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 55 , snížení organizace 73 – rezervy 
na investice a provoz o 119.000,- Kč,  organizace 280 – Správa města zvýšení o 119.000,- 
Kč (údržba majetku města pořízeného v rámci nových investic). 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 66 snížení  organizace 73 – rezervy 
na investice a provoz  o 20.000,- Kč a novou org. 6053-farnost Sušice ve výši 20.000,- Kč,  
a tímto poskytuje Římskokatolické farnosti příspěvek ve výši 20.000,- Kč na údržbu parcely 
č. 85 – zahrady u kostela „Matky Boží“ v Sušici. Zastupitelstvo města ukládá OMRM 
připravit smlouvu o poskytnutí příspěvku. 
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12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 68 snížení organizace 73 – rezervy 
na investice a provoz o 9.000,- Kč, zvýšení  organizace 211-bývalá škola Chmelná ve výši 
9.000,- Kč na nákup uhlí. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, snížení org. 6008 rekonstrukce 
rehabilitace o 900.000,- Kč  a poskytnutí investičního příspěvku Nemocnici o.p.s. na nákup 
vybavení rehabilitace ve výši 900.000,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko v Sušici ze dne 14.6.2001.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Sociální služby města Sušice ze dne 14.6.2001.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola Sušice, Lerchova 1112 ze dne 14.6.2001.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola T.G.Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 ze dne 11.9.2002. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola Sušice, Komenského 59 ze dne 11.9.2002. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Mateřská škola Sušice, Tylova 920 ze dne 11.9.2002.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095 ze dne 11.9.2002.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Školní jídelna Sušice, Nuželická 25 ze dne 11.9.2002.  

22) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Domov důchodců v Sušici ze dne 17.6.2004. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2256/6 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře  1 200 m2 z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví Města Sušice. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práv odpovídajících 
věcnému břemenu  mezi Městem Sušice a Povodím Vltavy s.p. Praha na pozemkové 
parcele č. 2369/2 v k.ú. Sušice nad Otavou pro realizaci akce „Sušice – vodovodní přípojka 
k zimnímu stadionu“. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práv odpovídajících 
věcnému břemenu  mezi Městem Sušice a   Plzeňským krajem, zastoupeným správcem 
Správou a údržbou silnic Klatovy, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, na 
pozemkové parcele č. 2304/4 v k.ú. Sušice nad Otavou pro realizaci akce „Sušice – 
vodovodní přípojka k zimnímu stadionu“. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0001659/1-d  mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Teplická  874/8 Děčín 4 jako oprávněným, týkající se možnosti zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitostech Povinné, přetínat tyto 
nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti Povinné 
v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, odstraňovat a 
oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční 
soustavy  na  pozemkové parcele č. 2254/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém 
užívání nemovitostí mezi Městem Sušice a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická  
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874/8 Děčín 4 podle ustanovení § 25 odst. 10) zákona 458/2000 Sb.  ve které je náhrada 
stanovena na 200,- Kč.  

28) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Sušice a Českou investiční a 
správcovskou a.s. Brno kterou je řešeno odkoupení pozemkové parcely č. 1910/30 v k.ú. 
Sušice, o výměře 712 m2 za celkovou cenu 213 600,- Kč do vlastnictví Města Sušice a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje  Program regenerace městské památkové zóny v Sušici pro 
rok 2007 dle přílohy.  

 
 
b) u k l á d á 
 
1) Zastupitelstvo města  ukládá odboru majetku a rozvoje města  při přípravě rozpočtu na 

rok 2007 zahrnout do výdajů nezbytné finanční prostředky na odstranění havarijního 
stavu objektů ve studiu Garden, které jsou majetkem města. 

 
 
c) b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1) Zprávu o kontrole usnesení minulého zastupitelstva. 
 
 
d) o d k l á d á  
 
1) Zastupitelstvo města odkládá projednání záměru odprodeje areálu zahradnictví novému 

zastupitelstvu. 
 
 

JUDr. Jiřina Rippelová 
starostka města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 6. listopadu  2006 

 
 

Zastupitelstvo města:  
 
 
a) s ch v á l i l o 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Ověřovatele zápisu: Věru Fornousovou a Jiřího Zahradníka. 
3) Mandátovou komisi ve složení: Ing. Jan Staněk, Josef Polauf, MUDr. Ivana Vítovcová. 
4) Platnost mandátů jednotlivých členů zastupitelstva. 
5) Jednoho uvolněného místostarostu a počet členů rady města v počtu 7 členů. 
6) Volební komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Jana Švelchová a MVDr. Radek Švejd. 
7) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Daniel Čámský a Mgr. Milena Naglmüllerová. 
 
 
b) V o l í  
 
1) Starostu města Sušice pana Petra Mottla. 
2) Ing. Petra Kocmana jako uvolněného místostarostu. 
3) Počet sedmi členů rady města ve složení: Petr Mottl, Josef Maršát, Jan Květoň, Ing. Petr 

Kocman, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Rudolf Voldřich a František Kůs. 
 
 
c) D o p o r u č u j e  
 
1) Doporučuje radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat závěsný 

odznak ve smyslu § 108 odst. 2, Zák. č. 128/2000 Sb. byli: JUDr. Jiřina Rippelová, Mgr. 
Zdeňka Řezníčková, Ing. Petr Kocman, Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová a Jana 
Švelchová. 

 
 

Petr Mottl 
starosta města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. prosince 2006 

 
 
Zastupitelstvo města:  
 
 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Tomáš Zelený PhD., Mgr. Čestmír Kříž. 
3) Ověřovatele zápisu: Věru Fornousovou a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou.  
4) Zastupitelstvo města schvaluje navržené ceny za sběr, přepravu, třídění, využití a 

odstranění odpadů na rok 2007, dle přílohy.  
5) Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2007 dle přílohy, 

varianta č. 1  takto:   
Pohyblivá složka Vodné          Stočné         Celkem 
                  15,95 Kč/m3    26,00 Kč/m3      41,95 Kč/m3 
Pevná složka  Vodoměr 
                   2,5 m3/hod       71,70 Kč/měsíc 
                   6,0 m3/hod      230,10 Kč/měsíc 
                  10,0 m3/hod      462,80 Kč/měsíc 
                  15,0 m3/hod      812,70 Kč/měsíc  
6) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 98 600,- Kč na úhradu energií 

spotřebovaných v budově tribuny letního stadionu TJ Sušice. 
7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  jako oprávněným 
týkající se umístění a provozování  zařízení distribuční soustavy na pozemkových 
parcelách č. 399/4, 398/5, 392/21, 399/39, a 393/2 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví  
Města Sušice a možnosti vstupu a vjezdu  zaměstnanců ČEZ Distribuce a.s. Děčín na tyto 
pozemky za účelem oprav a udržování této soustavy. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje otevření kontokorentního úvěru u Komerční banky a.s. pro 
Sušické lesy a služby ve výši 1 mil. Kč. 

9) Zastupitelstvo města bere na vědomí pořizovatelem předložené „Vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců inženýrských sítí, sousedních obcí a 
připomínek a nových podnětů občanů k návrhu zadání ZÚP č. 2 města Sušice“.  

Zastupitelstvo města schvaluje nezařazovat do návrhu zadání změny č. 2. Územního plánu 
města Sušice body č. 4., 8., 9., 12., 13., 24. a nové podněty B.1., B.3., B.4.b) a B.7. 

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění návrhu zadání změny č. 2. Územního plánu města 
Sušice o nové podněty B.2., B.4.a), B.5. a B.6. 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 31 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst.2) Vyhl. 
135/2001Sb., zpracovat přímo návrh změny č.2 Územního plánu města Sušice bez 
konceptu. 
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Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 20 odst.7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů předložený  návrh 
zadání změny č. 2. Územního plánu města Sušice. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dnem 1.1.2007 nabývá účinnosti zákon č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  S ohledem na ustanovení § 188 odst. 3) 
tohoto zákona je nutné zpracovat návrh změny územního plánu již v souladu se zákonem 
č.183/2006 Sb. a ve znění jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 

Zastupitelstvo města ukládá zpracovat změnu č.2 Územního plánu města Sušice (dále ÚP) tak, 
že bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová i grafická část bude dále dělena na 
vlastní návrh změny č.2 ÚP a odůvodnění změny č.2 ÚP, v rozsahu dle přílohy č. 7 
prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. ze dne 10.11. 2006. 

Zastupitelstvo města ukládá pořizovateli předat zadání změny č. 2 Územního plánu města 
Sušice projektantovi Projektovému atelieru AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 
České Budějovice ke zpracování návrhu změny č.2 Územního plánu města Sušice.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje předsedkyní kontrolního výboru JUDr. Jiřinu Rippelovou, a 
členy komise: Ing. Jana Stárka, Ing. Karla Marka, Ing. Zdeňka Zezulu, Ing. Jaroslava 
Macháčka, Ing. Michaela Skrbka a Ing. Karla Brožu.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje předsedou finančního výboru pana Josefa Maršáta a členy 
komise: Bc. Vladislavu Křížovou, PhDr. Ludmilu Szvitkovou, RNDr. Evu Fedorovou, Ing. 
Romana Milotu, Ing. Štefana  Malagu a Ing. Milenu Stárkovou.  

12) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje uzavření „Veřejnoprávních smluv“ na agendu 
projednávání přestupků s následujícími obcemi a dobou trvání platnosti:  

Budětice na dobu neurčitou, Bukovník neurč., Čímice 4 roky, Dlouhá Ves neurč., Dobršín 4 
roky, Domoraz neurč., Dražovice 4 roky, Frymburk 4 roky, Hlavňovice 1 rok, Hrádek 4 roky, 
Kolinec 4 roky, Mokrosuky neurč., Nezamyslice 4 roky, Nezdice na Šumavě neurč., 
Petrovice u Sušice 4 roky, Podmokly neurč., Rabí 4 roky, Soběšice neurč., Strašín 1 rok, 
Velhartice 1 rok, Žihobce 4 roky, Žichovice 4 roky. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje, do doby schválení rozpočtu pro rok 2007, 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 2007. 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. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č.71 částka ve výši 70.000,-Kč bude 
převedena na org.4003 Zdroj vody na Svatoboru a o tuto částku bude snížena org. 5001 
Skrápěcí zařízení ZS. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č.75. Povýšení org. 6030  Dům č.p. 
10/I o  600.000,-Kč, snížení org. 350 Příspěvky – památková péče o 300.000,- Kč. Zároveň 
zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ve výši 300.000,-Kč a 
převedení této částky na org. 6030  Dům č.p.10/I.  
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16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 76 -  navýšení org. 6047 -  Centrum 
denní péče pro tělesně postižené o 100.000,- Kč a snížení org. 6007 – oprava a nátěr 
mostu k ulici Pod Stráží o částku 100.000,- Kč.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 83, navýšení org. 5002 smuteční síň 
o 70.000,- Kč a snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz o 70.000,- Kč. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 80, kterým se zvyšují mzdové 
prostředky u organizace 202 – Členové obecního zastupitelstva města o Kč 50 000,-- Kč a 
snižují se výdaje u organizace 6007 – Most k ulici Pod Stráží o stejnou částku. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 81, kterým se zvyšují mzdové 
prostředky u organizace 264 – Městská policie o  62 000,- Kč / tato částka již obsahuje 
zdravotní a sociální pojištění/ a snižují se výdaje u organizace 6007 – Most k ulici Pod Stráží 
o stejnou částku.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 82, kterým se zvyšují mzdové 
prostředky u organizace 201 – Hospodářská správa města o  200 000,-  Kč /tato částka  již 
obsahuje  zdravotní a sociální pojištění/  a snižuje se položka 5901 – Rezerva na ostatní 
položky u organizace 201 o stejnou částku.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 1181/1, o výměře 4746 m2, 
pozemku parc.č. 1181/3, o výměře 2393 m2 a pozemku p.č. 1181/1 (PK), o výměře 900 
m2, v k..ú. Sušice nad Otavou od paní  pro realizaci protipovodňového 
opatření na řece Otavě - v prostoru na „Fufernách“, a to za celkovou kupní cenu ve výši 
185tis. Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní (viz příloha) na části 
pozemků parc.č. 153 a 2372/2 (PK 2372), a to dle geometrického plánu skutečného 
zaměření stavby, v k.ú. Sušice nad Otavou, mezi Městem Sušice a firmou Hemazi spol. 
s r.o., Jiráskova ul. č.p. 97, Domažlice za kupní cenu 110,- Kč/m2.  Zastupitelstvo města  
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje termíny pro jednání zastupitelstva města v roce 2007 dle 
přílohy. 

 
 
b) 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. 2/2006 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 a obecně závazné vyhlášky č. 
6/2004. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o počtu členů kontrolního a finančního výboru v počtu 7 
členů.  

 
 
c) d o p o r u č u j e 
 
1) Zastupitelstvo města doporučuje radě města prověřit rozhodnutí  rady města o zvýšení 

nájmu v domě s pečovatelskou službou ve vztahu k zákonu 107/2006 Sb. a v souvislosti 
s vrácením dotace. 
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d) u k l á d á 
 
1) Tajemníkovi přepracovat jednací řád zastupitelstva města dle schválených připomínek a 

předložit k projednání na další zasedání zastupitelstva. 
 
 
e) n e s ch v a l u j e  
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje změnu účelu pro čerpání příspěvku poskytnutého TJ 

Sušice na úhradu pronájmu ledové plochy zimního stadionu. 
 
 

Petr Mottl 
starosta města 

  
Ing. Petr Kocman 

místostarosta 
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