
  

Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. února 2007 

  

  

Zastupitelstvo města:  

  

a) s ch v a l u j e 

1) Upravený program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MVDr. Radek Švejd, Jana Švelchová 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková a Josef Maršát 

4) Zastupitelstvo města schvaluje od  1. 1. 2007 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, v platném znění, včetně uplatnění  souhrnu odměn za jednotlivé funkce ve 
výši minulého roku. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje upravený jednací řád zastupitelstva Města Sušice s 
platností od 1. března 2007. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2007 v součtu za organizace dle přílohy. 

7) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2007 až 
2010. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Sušice do Mikroregionu Šumava – západ a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9) Zastupitelstvo města  schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2288/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění na úřední desce. 

10) Zastupitelstvo města  schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 150/1 v k.ú. 
Divišov u Sušice a jeho zveřejnění na úřední desce. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1  ke smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovitosti - budovy na stp.č. 586/8 k.ú. Sušice nad Otavou - ze dne 13.5.2005 mezi Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Sušice, který řeší demolici tohoto 
objektu, v navrhovaném znění dle přílohy.  

  

  

b) n e s ch v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej  pozemkové parcely č. 1940/2 v k.ú. Sušice 
nad Otavou. 
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2) Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej nebytových prostor na stavební parcele č. 
3216 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

  

  

c) r o z h o d l o  

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

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

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části  pozemkové parcely č. 377/2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře  20 m2 panu  za kupní cenu ve výši  800,- 
Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části  pozemkové parcely č. 373/8 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře  20 m2 panu  za kupní cenu ve výši  800,- 
Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

  

d) r e v o k u j e 

1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. a31) ze dne 30.11.2005. 

  

  

e) u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se novým využitím areálu bývalých 
kasáren Pod Kalichem. 

2) Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje města zjistit majetkoprávní 
záležitost, týkající se Kaple Panny Marie Lurdské. 

3) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit „Zásady pro poskytování příspěvku na 
podporu sportovních aktivit mládeže“ na příští zasedání zastupitelstva města. 

  

  

f) b e r e  n a   v ě d o m í  

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v 
obvodu OOP Sušice za II. pololetí roku 2006.  

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 1.2.2007. 
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3) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení, s tím, že nadále trvá bod – výše 
nájemného v Domě s pečovatelskou službou – prověřit na Ministerstvu financí a Ministerstvu 
práce a sociálních věcí. 

  

Petr Mottl 
starosta města 

Ing. Petr Kocman 
místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. března 2007 

  

  

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a Mgr. Čestmír Kříž. 

3) Ověřovatele zápisu:  Jiřího Zahradníka a MUDr. Ivanu Vítovcovou.  

4) Zastupitelstvo města souhlasí s podporou konání mistrovství republiky v atletice mužů a 
žen v Sušici v roce 2007. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - zvýšení organizace 181 – 
příspěvek pro TJ Sušice o 400.000,- Kč, snížení org. 7014  investiční příspěvek pro TJ na 
palubovku o 400.000,- Kč. 

6) V případě, že nebude poskytnuta dotace z Krajského úřadu Plzeň na rekonstrukci 
palubovky v hale TJ Sušice a nebude vráceno DPH od Finančního úřadu, z provedené akce 
tartanové dráhy v areálu TJ Sušice, zastupitelstvo města souhlasí s dokončením a s realizací 
akce palubovka v hale TJ v roce 2007. 

  

  

b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení přípravy rekonstrukce budovy ZŠ Nuželická pro 
potřeby základní školy dle požadavků Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v 
Plzni, územní pracoviště Klatovy. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o zachování stávajícího počtu základních škol v Sušici. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení jednání s Krajským úřadem Plzeňského kraje o 
podmínkách možného převodu zřizovatelských pravomocí vůči  ZŠ Nuželická. 

  

  

c) p o v ě ř u j e  

1) Zastupitelstvo města pověřuje radu města projednáním smlouvy o 
účelovém  příspěvku  pro TJ Sušice na vyjmenované investice ve výši 400 000,- Kč a pověřuje 
starostu města  podpisem smlouvy.  
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d) u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá vedení města neprodleně vstoupit v jednání s Krajskou 
hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy ve věci ZŠ 
Nuželická. 

  

  

e) n e s ch v á l i l o 

1) Zastupitelstvo města neschválilo zadání jednoduché koncepční studie, týkající se stávající 
situace a rozvoje školství v Sušici a na Sušicku v příštích 10 letech. 

  

Petr Mottl 
starosta města 

Ing. Petr Kocman 
místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. dubna 2007 

  

  

Zastupitelstvo města:  

  

a) s ch v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs,  Ing. Jan Staněk a MVDr. Radek Švejd. 

3) Ověřovatele zápisu:  Jiřího Zahradníka a Daniela Čámského. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - zvýšení příspěvku na provoz MKS 
o 333 tis. Kč  a zvýšení  příjmu org. 252 MKS o tutéž částku na činnost regionálních knihoven. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - snížení příspěvku na provoz 
Sociálních služeb / org. 249/ pro rok 2007 o 255 tis. Kč.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje převod  82.000,- Kč z hospodářského výsledku roku 2006 
do rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby org. 249 a jeho použití dle 
seznamu a převod zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku r. 2006 / 456.147-
82.000=374.147 / ve výši 374.147,- Kč  na účet města. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 4  snížení příjmů org. 249 o 900 tis. 
Kč a zvýšení příjmů nové org. 248 DPS – byty o 900 tis. Kč. Snížení výdajů org. 249 celkem o 
117 tis. Kč a zvýšení výdajů org. 248 o 117 tis. Kč, ve stejném položkovém členění. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, zvýšení org. 248 DPS byty  o 114 
tis. Kč na opravy a údržbu, prostředky budou použity z převedeného zlepšeného 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Sociální služby za rok 2006 – snížení org. 
249. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých 
příspěvkových organizací dle návrhu a nařizuje příspěvkovým organizacím odvod zůstatků na 
účet města. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření  č. 8 zvýšení org. 184 příspěvky 
zájmovým organizacím -  granty o 66 000,- Kč  a snížení org. 252 o tutéž částku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo  7 : Snížení  organizace 73 - 
rezerva na investice a provoz o 35 tis. Kč, zvýšení  organizace 260 - sochy města o 
35.000,-  Kč. 

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


12) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a ukládá 
příspěvkovým organizacím odvod hospodářského výsledku dle následujícího členění na účet 
města: 

  

MŠ Smetanova  
– hospodářský výsledek 194 562,85 Kč 

převod do rezervního fondu 76 160,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 46 560,00 Kč)  
+ 29 600,00 Kč 

odvod městu 118 402,85 Kč 

  

MŠ Tylova  
– hospodářský výsledek 227 052,15 Kč 

převod do rezervního fondu 88 802,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 54 240,00 Kč)  
+ 34 562,00 Kč 

odvod městu 138 250,15 Kč 

  

ŠJ Nuželická  
– hospodářský výsledek 251 292,45 Kč 

převod do rezervního fondu 98 450,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 60 240,00 Kč)  
+ 38 210,00 Kč 

odvod městu 152 842,45 Kč 

  

ZŠ Komenského  
– hospodářský výsledek 256 290,48 Kč 

převod do rezervního fondu 100 218,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 61 200,00 Kč)  
+ 39 018,00 Kč 
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odvod městu 156 072,48 Kč 

  

ZŠ T.G.M.  
– hospodářský výsledek 104 930,13 Kč 

převod do rezervního fondu 400 954,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 24 960,00 Kč )  
+ 15 994,00 Kč 

zúčtování výnosů příštích období   
(odvedeno městu již v roce 2003) 

11 111,11 Kč 

odvod městu 52 865,02 Kč 

  

ZŠ Lerchova  
– hospodářský výsledek 899 206,16 Kč 

převod do rezervního fondu 225 706,00 Kč 

(úspora daňové povinnosti 57.332,00 Kč )  
+ 168.374,00 Kč 

odvod městu 673 500,16 Kč 

zisk z VHČ-odvod dle smlouvy  238 884,00 Kč 

odvod městu 238 884,00 Kč 

  

13) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2390/1 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 11800 m2 a pozemkové parcely č. 634/2 v k.ú. Velká Chmelná o 
výměře 2 173 m2 z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
majetku Města Sušice. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice 
jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  jako oprávněným, týkající se 
zřízení,  umístění a provozování  zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 
1911/8  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. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice 
jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  jako oprávněným, týkající se 
zřízení,  umístění a provozování  zařízení distribuční soustavy na pozemkových parcelách č. 
1920/2 a 2363/10  v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví  Města Sušice a možnosti vstupu a 
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vjezdu  zaměstnanců ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na tyto pozemky za účelem oprav a udržování 
této soustavy. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-0001032/2-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. 313/1 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 spolu s omezeními na 1700,- Kč.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0002565/1-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 pozemkových 
parcelách č. 1131 ZE a 1165/9 KN kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 315,80 
m2. 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 spolu s omezeními na 1700,- Kč.  

  

b) n e s ch v a l u j e 

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou.  

2) Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej nebytových prostor v objektu bytového domu 
Smetanova  č.p. 746 Sušice II.,  na stavební parcele č. 1188/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

  

c) b e r e   n a v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 2. jednání kontrolního výboru. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o plnění usnesení minulého 
zastupitelstva ze dne 21.2.2007 a 15.3.2007. 

  

  

d) r o z h o d l o 
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1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební  parcely č. 7/1 o výměře 322 m2 v k.ú. 
Milčice u Sušice, včetně objektu na parcele stojícím společným žadatelům  paní 

, manželům 
 za kupní cenu ve výši  znaleckého posudku tj. 64 

250,- Kč.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

e) o d l o ž i l o 

1) Zastupitelstvo města vypouští z dnešního programu zasedání odprodej stavební parcely č. 
10/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu V Brance č.p. 156/I stojícího na parcele. Tento 
bod bude předmětem jednání zastupitelstva města v září t.r. 

  

  

Petr Mottl 
starosta města 

Ing. Petr Kocman 
místostarosta 
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Usnesení 
 ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. června2007 

  

  

Zastupitelstvo města:  

  

a) schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Josef Maršát a Jiří Zahradník. 

3) Ověřovatele zápisu:  Ing. Tomáše Zeleného Ph.D. a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo  Města Sušice souhlasí se zhodnocováním dočasně volných peněžních 
prostředků města  v rámci produktu Komerční banky – Fond kvalifikovaných investorů  

      KB kapitál konzervativní 

 KB kapitál růstový  

a pověřuje radu města nákupem či prodejem podílových listů výše uvedeného produktu a 
pravidelné informování zastupitelstva města, týkající se stavu zhodnocení finančních 
prostředků. 

5) Zastupitelstvo města Sušice projednalo Závěrečný účet roku 2006 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 č. 11, ve výši 120 tis. Kč, na opravu 
místní komunikace v lokalitě „Pod Kalichem“, tj. navýšení stávající org. č. 280 / kap. 51/-  
oprava cesty Pod Kalichem o tuto částku. Navýšení bude provedeno z  org. 73-Rezerva 
investice a provoz. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12 zvýšení org. 7001 kanalizace v 
objektu SULES s.r.o. o 90 000,- Kč a snížení org. 73 rezerva na investice a provoz o 90 000,- 
Kč. 

8) Zastupitelstvo města zřizuje v rozpočtu na rok 2007 novou organizaci 7016 - Rekonstrukce 
Nuželická 60/III  ve výši 1,515.000,- Kč, tyto prostředky budou použity z odvedených 
hospodářských výsledků organizací  z organizace 216 - ZŠ Lerchova převést do organizace 
7016 prostředky ve výši  673.000,- Kč, z organizace 209 - MŠ Smetanova převést do 
organizace 7016 prostředky ve výši 118.000,- Kč, z organizace 208 - MŠ Tylova převést do 
organizace 7016 prostředky ve výši 138.000,- Kč, z organizace 220 - ŠJ Nuželická převést do 
organizace 7016 prostředky ve výši 152.000,- Kč, z organizace 213 - ZŠ T.G.M. převést do 
organizace 7016 prostředky ve výši 52.000,- Kč, z organizace 212 - ZŠ Komenského převést 
do organizace 7016 prostředky ve výši 156.000,- Kč,  

z hospodářského výsledku org. 249 Soc. služby města Sušice - převést do org. 7016 
prostředky ve výši 226 000,- Kč  
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celkem tedy převést prostředky ve výši 1.515.000,- Kč. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 14 a to z organizace 73 -  rezerva 
na investice a provoz převést do organizace 280 - Údržba města prostředky ve výši  100.000,- 
Kč určené na opravu elektroinstalace na koupališti. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15, a to převést prostředky ve výši 
348.000,- Kč z organizace 73 - rezerva na investice a provoz na organizaci 7111 - Sadová 6 bj. 
za účelem provedení mimořádné splátky hypotéčního úvěru ve výši 348.000,- Kč. 

11)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.16 – zvýšení org. 5029 – 
Nemocnice – rekonstrukce kotelny o 6,629.000,- Kč, tato částka bude hrazena snížením 
následujících organizací: 

org. 71 rezerva zimní stadion -2 229 000 

org. 73 rezerva na investice a provoz -1 500 000 

org. 74 rezerva-inv. podmíněná dotací/ 10/I/ -1 600 000 

org. 74 rezerva-inv. podmíněná dotací/ VO/ -500 000 

org. 7014 TJ palubovka -300 000 

org. 8014 výkup nemovitostí  -500 000 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.17 – org.6001 - Křižovatka u 
Daliborky navýšit o 1.500.000,-Kč, o tuto částku snížit  org.72- Rezerva na MK Daliborka, 
Chmelenská, Dlouhoveská. 

13)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 a nařizuje ZŠ TGM - org. 213 
odvod z investičního fondu ve výši 201.000,- Kč na účet města. ZM schvaluje povýšení 
příspěvku na provoz  ZŠ T.G.Masaryka o tutéž částku. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje pro Základní školu Lerchova částku 135.756,- Kč určenou 
k odvodu na účet města ze zisku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2006. 

15) Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím vzdělávací činnosti Základní školy, Sušice, 
Nuželická 60 (IČO: 70839085) zřizované Plzeňským krajem s účinností od 1. 1. 2008 s tím, že 
se toto pracoviště stane místem výkonu vzdělávací činnosti Základní školy T. G. Masaryka, 
Sušice, Dr. E. Beneše 129/III, 342 01  Sušice, okres Klatovy, příspěvková organizace. 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením „Dohody o převzetí činnosti Základní školy, Sušice, 
Nuželická 60 (IČO: 70839085) zřizované Plzeňským krajem“ mezi Plzeňským krajem a 
Městem Sušice v souvislosti se zrušením Základní školy, Sušice, Nuželická 60 (IČO: 70839085) 
a s převzetím vzdělávací činnosti Základní školy, Sušice, Nuželická 60 Základní školou T. G. 
Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129/III, 342 01 Sušice, okres Klatovy, příspěvkové 
organizace.Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem movitého majetku 
Plzeňského kraje užívaného Základní školou, Sušice, Nuželická 60 na Město Sušice ke dni 
převzetí vzdělávací činnosti. Zastupitelstvo města souhlasí se zněním „Dodatku č. 2“ ke 
zřizovací listině Základní školy T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše 129/III, 342 01 Sušice, okres 
Klatovy, příspěvková organizace, která byla schválena usnesením ZM Sušice dne 11. 9. 2002 
písm. a), bod 6. 
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16) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2  ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Domov důchodců Sušice ze dne 16.6.2004.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje záměr odprodeje části pozemkové parcely č. 483/9 v k.ú. 
Sušice nad Otavou a vyvěšení záměru na úřední desce. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-0000628/1 mezi Městem Sušice jako budoucím povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. 
se sídlem Teplická  874/8 Děčín 4 jako budoucím oprávněným, týkající se možnosti zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech budoucího povinného, 
vstupovat a vjíždět na nemovitosti budoucího povinného v souvislosti se zřizováním a 
provozováním zařízení distribuční soustavy na  pozemkové parcele č. 4712/1 KN v k.ú. 
Nuzerov o předpokládané výměře  17 m2. Zřízení věcného břemene  je v souladu s 
energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a je ohodnoceno tabulkovou částkou 500,- Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje přejmenování části stávající  ulice Bašta v rozsahu od 
Základní školy ul. Komenského až k jejímu  vyústění na ulici Příkopy, mezi kostelem sv. 
Václava a základní školou. Název nově vzniklé ulice  bude  „Komenského ulice“. 

20) Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje: bezúplatný převod nemovitostí - majetkové 
změny a konečné dislokace u vybraných budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto 
pozemcích tak, jak je uvedeno v příloze usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428, ve 
znění usnesení vlády ze dne 12. 3. 2007  č. 240 z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví Města Sušice. 

Předmětem převodu jsou následující nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000 v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště 
Sušice, katastrální území Sušice nad Otavou: 

 budova č. p. 260 na stavební parcele č. 586 
 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, vč. zpevněné plochy  

Zastupitelstvo Města Sušice schvaluje: rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu 
vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví obcí s rozšířenou působností uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 10. 12. 
2003 č.1235 s tím, že 

ve smyslu článku I odstavec 2 písmeno a) usnesení vlády ze dne 12.3.2007 č. 240 bude 
součástí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví rovněž závazek obce užívat objekt 
Sušice II č.p. 260 a 246 po dobu 20ti let ode dne nabytí pro účely bytové a sociální (vytvoření 
bytů pro sociálně slabé občany) 
- ve smyslu článku III písmeno a) usnesení vlády ze dne 13.4.2005  č. 428 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. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Smlouvy o uzavření  budoucí směnné 
smlouvy mezi Městem Sušice a Plzeňským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic, 
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příspěvkovou organizací Plzeňského kraje se sídlem Za Kasárny 324/IV Klatovy o směně 
pozemků nezbytně nutnou pro realizaci stavby „ Sušice – úprava křižovatky ulice T.G.M. – U 
Daliborky. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene          
č. IV – 12 – 0002730/3 mezi Městem Sušice jako budoucím povinným a firmou ČEZ Distribuce 
a.s. se sídlem Teplická  874/8 Děčín 4 jako budoucím oprávněným, týkající se možnosti 
zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech budoucího 
povinného, vstupovat a vjíždět na nemovitosti budoucího povinného v souvislosti se 
zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy na  pozemkových parcelách č. 
2288/1, 698/1, 2287, 701/4  k.ú. Sušice nad Otavou  o předpokládané výměře 136 m2. 
Zřízení věcného břemene je v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a je 
ohodnoceno tabulkovou částkou 2 600,- Kč. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje zadání zpracování studie proveditelnosti možné výstavby 
krytého  plaveckého bazénu  v kontextu se zásobníkem akcí, které má město připraveno. 
Součástí studie bude ekonomická analýza investičních nákladů, nákladů budoucího provozu a 
návrh variant způsobu financování akce.  

24) Zastupitelstvo města schvaluje navržené finanční částky na podporu oprav objektů 
umístěných v městské památkové zóně v Sušici, dle doporučení komise MPZ. ZM schvaluje 
uzavřít s navrženými žadateli smlouvu o finančním příspěvku z kapitoly Ministerstva kultury 
ČR, včetně finančního podílu z rozpočtu Města Sušice, a to v následujícím členění: 

Dům č.p. 133/I, Nám. Svobody, pí.  – oprava vnější omítky, úprava výplní otvorů-
výlohy, krytina a žlaby, v celkové ceně díla  534 370,- Kč. 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000,- Kč

příspěvek Města Sušice  40 000,- Kč 

Muzeum st.p.č. 25, Nám Svobody, Plzeňský kraj – oprava omítek ve dvorním traktu, v 
celkové ceně    

díla 160 858,- Kč 

příspěvek z rozpočtu MK ČR 80 000,-Kč 

příspěvek Města Sušice 16 000,- Kč 

Kostel sv. Václava, Římskokatolická farnost Sušice – oprava konstrukce krovu a střešní 
krytiny,  

v celkové ceně díla  174 000,- Kč. 

příspěvek z rozpočtu MK ČR  120 000,- Kč

příspěvek Města Sušice 36 000,- Kč

 25) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 
březen až květen 2007 včetně doporučujících usnesení obsažených v jednotlivých 
kontrolních zprávách.  

  

b) r o z h o d l o 
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1) Zastupitelstvu města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 150/1 v k.ú. Divišov u 
Sušice o výměře cca. 72 m2 paní , za kupní cenu ve výši 
150,- Kč/m2 .  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvu města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2288/2 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca. 80 m2   za kupní cenu ve 
výši 150,- Kč/m2 .  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části  pozemkové parcely č. 377/2 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře  20 m2 paní  za kupní cenu ve výši  800,- 
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. 519/31 v k.ú. Velká 
Chmelná. 

  

d) b e r e  n a  v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru a schvaluje plán 
kontrolní činnosti. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

  

e) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s finančním 
odborem odepsat pohledávky ve smyslu auditorského nálezu a připravit přehled struktury 
pohledávek ve výši 6 514 100,- Kč. 

  

f) o d k l á d á 

1) Zastupitelstvo města odložilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 360/2 v k.ú. Sušice na 
jednání zastupitelstva v měsíci záři, a to do vyjasnění nových skutečnosti ohledně tohoto 
pozemku. 

 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. září 2007 

  

Zastupitelstvo města:  

  

a)  schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Milena Naglmüllerová a Josef Maršát. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomáše Zeleného Ph.D.  

4) Ověřovatele zápisu: Jiřího Zahradníka. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje změnu Čl. 9 jednacího řádu zastupitelstva Města Sušice dle 
podkladů. 

6) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje zprávy o provedených kontrolách kontrolního 
výboru a bere na vědomí plán činnosti kontrol za měsíc září 2007. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje výši finančních příspěvků na podporu sportovních aktivit 
mládeže a pověřuje starostu města podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny z 
kap. 93, par. 6409, pol. 5901, org. 183. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30 – snížení org. 250 – příspěvek 
příspěvkové organizaci Domov důchodců v Sušici o 3.131 000,- Kč a zvýšení org. 71 – rezerva 
zimní stadion.   

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21, které prostředky ve výši 200 
000,- Kč přesune v organizaci 201 - Hospodářská. správa města z položky 5901 – rezerva do 
položky 5154 – el energie. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 23 – o částku ve výši 400 000,- Kč 
bude snížena  org. 71 – rezerva fond zimní stadion, částka  400 000,- Kč bude převedena do 
nové org.84 – Energetické audity-budovy města. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.24 – o částku ve výši 350.000,-Kč 
bude snížena org.71- rezerva – fond zimní stadion, částka 350.000,-Kč bude převedena na 
org.8009 – Sportovní areál.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.25 - do organizace 6001 – 
Křižovatka u Daliborky přesunout prostředky ve výši 200.000,-Kč z organizace 71 - rezerva – 
fond zimní stadion.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, kdy se do organizace 7015 – 
rekonstrukce veřejného osvětlení přesunou prostředky z organizace 73 – rezerva na investice 
podmíněné dotací ve výši 700 000,- Kč a prostředky ve výši 750 000,- Kč – dotace od ČEA  Kč 
ze zvýšeného příjmu. 
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14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27, kdy se do organizace 7016 – 
Rekonstrukce Nuželická 60/III přesunou prostředky ze zvýšeného příjmu ve výši 1.100 000,- 
Kč – příspěvek od Plzeňského kraje. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28 – zvýšení org. 7001 kanalizace 
SULES o 25 000,- Kč a snížení org. 73 o 25 000,- Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.31  - org.7003 – Příkopy kanalizace 
– havárie navýšit o 300 000,- Kč,  o tuto částku snížit org.70 – Rezerva Fond voda. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0002783/1  mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická  874/8 Děčín 4 jako oprávněným, týkající se možnosti zřízení a provozování stavby 
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy na 
pozemkových parcelách č. 1920/2, 341/2, 334/10, 2541, 2542, 1911/8 a stavební parcele č. 
198/1 kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 537,8 m2. Zastupitelstvo města 
schvaluje náhradu za  zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč za běžný metr uložení 
kabelového vedení za podmínky šíře břemene maximálně 0,5 m.   

18) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkové parcele č. 580/1 v k.ú. Sušice nad Otavou mezi ZČP Net 
s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím „oprávněným“  

 jako „investorem“ a Městem Sušice jako budoucím „povinným“ 
spočívající ve zřízení a provozování  plynárenského zařízení, včetně jeho zařízení na 
dotčeném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením věcného břemene a v 
právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za  zřízení 
věcného břemene ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí s šířkou zřizovaného břemena max. 
1 m.    

19) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkové parcele č. 1941/48 v k.ú. Sušice nad Otavou mezi ZČP 
Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím „oprávněným“  Janem 
Patlejchem,  bytem V Hrůbatech 458 Sušice II.jako „investorem“ a Městem Sušice jako 
budoucím „povinným“ spočívající  ve zřízení a provozování  plynárenského zařízení, včetně 
jeho zařízení na dotčeném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením 
věcného břemene a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti s 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města 
schvaluje náhradu za  zřízení věcného břemene ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí s šířkou 
zřizovaného břemena max. 1 m.    

20) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkových parcelách  č. 2254/11 a 2256/11 v k.ú. Sušice nad 
Otavou mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím 
„oprávněným“, Muzeem Šumavy Sušice jako „investorem“ a Městem Sušice jako budoucím 
„povinným“ spočívající ve zřízení a provozování  plynárenského zařízení, včetně jeho zařízení 
na dotčeném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením věcného břemene a 
v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za  zřízení 
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věcného břemene ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí s šířkou zřizovaného břemena max. 
1 m.    

21) Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni mezi Městem Sušice a  paní  na umístění kanalizace 
v pozemkové parcele č. 360/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. Oprávněný uhradí veškeré náklady 
spojené se zřízením tohoto práva odpovídajícího věcnému břemeni. Věcné břemeno je 
ohodnoceno částkou 2 000,- Kč.  

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 
umístěném na pozemkových parcelách  č. 377/21, 377/20, 377/1, 377/17, 373/8, 374/2, 
370/1 a 369/7 v k.ú. Sušice nad Otavou mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 
Plzeň, jako budoucím „oprávněným“ a Městem Sušice jako budoucím „povinným“ spočívající 
ve zřízení a provozování  plynárenského zařízení, včetně jeho zařízení na dotčených 
pozemcích, v rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením věcného břemene a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje náhradu za  zřízení 
věcného břemene ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí s šířkou zřizovaného břemena max. 
1 m.    

23) Zastupitelstvo města schvaluje dvoustrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, umístěném na pozemkových parcelách  č. 968/8, 233 a 206/5 v k.ú. 
Sušice nad Otavou mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím 
„oprávněným“ a Městem Sušice jako budoucím „povinným“ spočívající spočívá ve zřízení a 
provozování  plynárenského zařízení, včetně jeho zařízení na dotčených pozemcích, v 
rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením věcného břemene a v právu vstupu a vjezdu 
na dotčené pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje náhradu za  zřízení věcného břemene 
ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí s šířkou zřizovaného břemena max. 1 m.    

24) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0002975/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická  874/8 Děčín 4 jako oprávněným, týkající se možnosti umístit, zřizovat a provozovat 
zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Povinného, se všemi s tím  spojenými zákonnými 
právy, povinnostmi a omezeními na  pozemkové parcele č. 2264 ZE v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Zastupitelstvo města schvaluje náhradu za  zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč za 
běžný metr uložení kabelového vedení za podmínky šíře břemene maximálně 0,5 m.  

25) Zastupitelstvo města v souladu s §  84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,  schvaluje změnu zakládací listiny Nemocnice Sušice o. p. s. 
V části VII. Doplňkové činnosti obecně prospěšné společnosti se za odstavec 9) doplní nový 
odstavec 10) který zní: „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče.“   

  

b)  r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 483/9 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca. 46 m2  panu , za kupní cenu ve výši  
250,- Kč/m2.  Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 
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c)  n e s ch v a l u j e 

1) Zastupitelstvo města  neschvaluje odprodej stavební parcely č. 10/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, včetně objektu V Brance č.p. 156/I. na parcele umístěném. 

  

d)  b e r e    n a    v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v OOP 
za I. pololetí r. 2007. 

  

e)    j m e n u j e 

1) Zastupitelstvo města jmenuje do dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. Ing. Pavla 
Löffelmanna a MUDr. Jaroslavu Prajerovou. 

2) Zastupitelstvo města jmenuje do správní rady Nemocnice Sušice o.p.s.na další volební 
období Ing. Jiřího Raška. Zastupitelstvo města jmenuje do správní rady Nemocnice Sušice 
o.p.s. na další volební období stávající členy v tomto složení: Bc. Vladislava Křížová, Ing. Pavel 
Prosr a Ing. Ladislav Michálek. 

  

f)  u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá Odboru majetku a rozvoje města předložit analýzu 
jednotlivých variant možného využití objektu bývalé porodnice na mimořádné jednání 
zastupitelstva města, které se bude konat dne 17. října 2007.  

  

    

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. října 2007 

  

Zastupitelstvo města:  

 a) schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Tomáš Zelený a PhDr. 
Ludmila Szvitková. 

3) Ověřovatele zápisu: Michala Malinu a Jiřího Zahradníka. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje ukončení realizace projektového záměru na zřízení centra 
environmentálního vzdělávání. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalé porodnice v 
Sušici v tomto rozsahu:  
-           objekt hlavní budovy na st.p.č. 853  
-           st.p.č.853 o výměře 3575 m2  
-           p.p.č.2239/2 – ostatní plocha o výměře 2239 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou.  

6) Zastupitelstvo města schválilo peněžní dar ve výši 55 000,- Kč pro pana Václava Zeleného, 
bytem Pod Kalichem 66, Sušice za obětavou pomoc  při požáru. Částka 
bude čerpána z org. 73 rezerva na investice a provoz. 

7) Zastupitelstvo města schválilo peněžní dar ve výši 60 000,- Kč pro paní 
 Částka bude čerpána z org. 73 - 42 000,- Kč a org. 180, kap. 

1 snížení o 18 000,- Kč). 

8) Zastupitelstvo města schvaluje bezplatný převod pozemků p.č. 1359/3 a 1360 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o celkové výměře 769 m2 od Římskokatolické farnosti Sušice a pověřuje starostu 
města podpisem darovací smlouvy. 

  

b) o d v o l á v á  

1) Zastupitelstvo města odvolává z dozorčí rady Nemocnice o.p.s. Ing. Pavla Löffelmanna a 
MUDr. Jaroslavu Prajerovou. 

  

c) b e r e  n a  v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost pana ředitele Ing. Jakuba Forejta na 
poskytnutí objektu bývalé porodnice (Hrádecká 493) pro provozování hospicové péče.  

  

d) p r o j e d n a l o 
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1) Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje drog ve městě a zpráva k této věci 
bude podána na prosincovém jednání zastupitelstva města.  

    

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. listopadu 2007 

Zastupitelstvo města:  

 
a)   schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a Josef Polauf.  

3) Ověřovatele zápisu: PhDr. Ludmilu Szvitkovou a MVDr. Radka Švejda. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje návrh plnění programu regenerace Městské památkové 
zóny na období 2008-2010 dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvky na podporu obnovy následujících 
objektů:  
dům č.p.153/II, T.G.Masaryka - výměna střešní krytiny ve výši 100 tis.Kč  
dům č.p.55/I, Na Baště – výměna střešní krytiny, oprava krovu ve výši 200 tis.Kč  
dům č.p.51/I, Nám.Svobody - výměna střešní krytiny, oprava krovu ve výši 100 tis.Kč 

6) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 36 – snížení organizace 232 pol. 5139 o 18 
000,- Kč, navýšení organizace 202 položka 5021 o 18 000,- Kč.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, snížení org. 250 – příspěvek na 
provoz Domova důchodců - o 1,550.000,- Kč a zvýšení org. 71 – rezerva na zimní stadion o 
stejnou částku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38 – org. 6040 – ul. Křičkova, 
projekt - navýšit o 141 000,- Kč a org. 6031 – ul. Am. armády, projekt - snížit o 11 000,- Kč a 
org. 6032 – ul.Havlíčkova, projekt - snížit o 130 000,- Kč. 

 
b)   r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 360/2 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 680 m2 panu , za kupní cenu 
ve výši 600,- Kč/m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. Hranice 
prodávané parcely budou zaměřeny tak, že vedení veřejného osvětlení bude součástí 
prodávané parcely, a v kupní smlouvě bude zakotven závazek budoucího majitele společně s 
kupní cenou za pozemek uhradit vyčíslené náklady na realizaci přeložky tohoto vedení.  

 
c)   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana místostarosty o kontrole plnění 
usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ze dne 
18.10.2007 bez výhrad. 
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d)   n e s c h v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 963/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou.  

  

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. prosince 2007 

Zastupitelstvo města:  

a) schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jan Staněk a Jiří Zahradník. 

3) Ověřovatele zápisu: Věru Fornousovou a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2008 až 2018 dle požadavků § 8 Zák. č.274/2001 Sb. s růstem nájemného dle varianty A. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2008 ve 
výši 44,05 Kč/m3 bez DPH. Složka vodného pak činí 16,44 Kč/m3 bez DPH a stočného 27,61 
Kč/m3 bez DPH. 

6a) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 29, 30, 31, 32, a 33 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušici a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků. 

6b) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu splatnosti půjčky Nemocnice o.p.s ve 
výši 2.764 tis. Kč do 31.12.2010. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39 na nákup sonografického 
diagnostického přístroje pro Nemocnici Sušice o.p.s. v částce 350 000,- Kč. Zvýšení org. 251 – 
investiční příspěvek na nákup sona pro Nemocnici a snížení org. 5029 rekonstrukce kotelny 
Nemocnice o.p.s.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40 – snížení organizace 5029 – 
rekonstrukce kotelny nemocnice o 339 tis. Kč a zvýšení organizace 7014-oprava palubovky v 
hale TJ o tutéž částku. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41 – Přijetí a použití dotací dle 
seznamu. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 42/ povýšení příjmů org. 283/ -
přijetí darů na odstranění škod po orkánu Kyrill v celkové výši 565 tis. Kč /500 tis. Kč – Česká 
spořitelna, 65 tis. Kč ČSOB/. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 43 – povýšení org. 283 – škody po 
orkánu Kyrill o částku 1,121 mil. Kč, a snížení org. 73 rezerva na investice a provoz o 999 tis. 
Kč a snížení org. 80 – rezerva na havárie o 122 tis. Kč 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44 – proúčtování daně z příjmů, 
rozpočtové opatření č. 45 – čerpání fondu starosty a rozpočtové opatření č. 46 – granty dle 
přílohy. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2008 v součtech za organizace dle 
přílohy po provedení těchto změn:  
org. 213 ZŠ TGM povýšení příspěvku na provoz o 15 000,- Kč  
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org. 190 – snížení o 300 000,- Kč  
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby byly započaty práce na těchto akcích ze seznamu 
oprav a investic:  
Hasiči – Sušice – podlahy v garáži     100 tis. Kč  
                soc. zařízení         180 tis. Kč  
       Volšovy –                     160 tis. Kč  
Veškeré projekty ze seznamu velkých oprav a investic  
Konečné rozhodnutí o realizovaných opravách a investicích učiní zastupitelstvo na svém 
zasedání v r. 2008 poté, co bude znám použitelný konečný zůstatek peněžních prostředků z 
r. 2007. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkové parcele č. 2254/13 v k.ú. Sušice nad Otavou mezi ZČP 
Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím „oprávněným“, Janem 
Blahoušem, bytem Sušice jako „investorem“ a Městem Sušice jako budoucím „povinným“ 
spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení, včetně jeho zařízení na dotčeném 
pozemku v rozsahu dle geometrického plánu s vyznačením věcného břemene a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 200,- Kč za 1 bm trasy potrubí, včetně ochranného pásma.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku 
ve výši 350 tis Kč včetně přílohy pro Nemocnici Sušice o.p.s., zastoupené ředitelem MUDr. 
Jiřím Šedivým a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje konečné vyúčtování veřejné sbírky na mechanický 
betlém.  

17) Zastupitelstvo schvaluje jako pověřeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 
dokumentace města Sušice starostu pana Petra Mottla.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na 
pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ dle přílohy.  

b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 66.306,- Kč a to 
dle platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech ze dne 14.4.2006 sp. zn. 14 Ro 
427/2006-14 ve výši 31.241,- Kč a   dle platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech ze 
dne 16.5.2007 sp. zn. 14 Ro 769/2007-10 ve výši 35.065,-Kč, vše z důvodu úmrtí povinného 
p. Jaroslava Medvedě. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 1931 a 1933/2 a 
stavebních parcel č. 1255, 3506, 3507, 3508, 3509, a 3510 včetně staveb na nich umístěných, 
vše k.ú. Sušice nad Otavou, společnosti CompoTech PLUS s.r.o. Družstevní 159 Sušice II. za 
kupní cenu 1.750.000,- Kč s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o použití všech zbylých vybraných prostředků ze sbírky na 
technické zhodnocení mechanického betlému. 

  

c)   b e r e   n a   v ě d o m í 
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1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí seznam rozpočtových opatření. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního´výboru za rok 2007, 
zápis č. 6 ze dne 15.10.2007 a zápis č. 7 ze dne 26.11.2007. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Městské policie v Sušici o problematice 
prodeje drog v Sušici. 

  

d)    n e s c h v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 623/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou.  

  

e)   r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení pod písmenem a) bodem 15 ze dne 20. 6. 
2007 a schvaluje nové znění dodatku ke zřizovací listině Základní školy TGM. 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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