
 

Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30. ledna 2008 

 

Zastupitelstvo města:  

 
a) schvaluje 
 
1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Ivana Vítovcová a Jiří Zahradník.  

3) Ověřovatele zápisu: PhDr. Ludmilu Szvitkovou a Daniela Čámského. 

4) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

 
 
 
b) neschvaluje 
 
 
1) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr výstavby AQUACENTRA Sušice dle navržené 
optimalizované varianty.  
 
 

 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. února 2008 

 

Zastupitelstvo města:  

a) s ch v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Zdeňka Řezníčková a Daniel Čámský.  

3) Ověřovatele zápisu: MVDr. Radka Švejda a MUDr. Ivanu Vítovcovou. 

4) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 142 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 28 940 m2 z majetku Římskokatolické farnosti Sušice a pozemkové 
parcely č. 43 v k.ú. Albrechtice u Sušice o výměře 2 456 m2 z majetku Římskokatolické 
farnosti Albrechtice u Sušice do vlastnictví Města Sušice. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni umístěném na pozemkové parcele č. 355/7 v k.ú. Sušice 
nad Otavou mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím 
„oprávněným“, Sborem Církve bratrské v Klatovech 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.    

7) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro „Grantový program Města Sušice v oblasti, 
kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ a formuláře „Žádost o přidělení grantu na projekt 
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ a „Závěrečná zpráva o realizaci 
grantového projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ dle přílohy. 

8) Zastupitelstvo města Sušice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 
odst. 4 stavebního zákona souhlasí s vydáním opatření obecné povahy jehož předmětem je 
změna č. 2 Územního plánu města Sušice dle předloženého návrhu.  
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9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – navýšení org. 301 v oblasti 
příjmů o 572 tis. Kč a navýšení org. 301, pol. 5901 rezerva – fond voda o 572 tis. Kč. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - rozčlenění organizace č. 9899 
ve výši 6.680 tis. Kč do rozpočtu na jednotlivé organizace dle přílohy. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - povýšení organizace č. 9900 / 
původní výše 15.385 tis. Kč/ o 4.828 tis. Kč / celkem na 20.213 tis. Kč a snížení org. 301, pol. 
5901 rezerva fond voda o 4.828 tis. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozčlenění organizace 
č. 9900 v celkové výši 20.213 tis. Kč do rozpočtu na jednotlivé organizace dle přílohy. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 - zvýšení org. 88 globální dotace 
o 495,74 tis. Kč a zvýšení org. 73 rezerva na investice a provoz. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 a to přesunout prostředky z 
organizace 73-rezerva na investice a provoz ve výši 300.tis Kč do organizace 280 – správa 
města. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a to přesunout prostředky z 
organizace 280 – správa města ve výši 27 tis do organizace 185 – gymnázium Sušice. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje Fond Zimní stadion jako účelovou rezervu na rekonstrukci 
tohoto objektu v následujících letech. Zastupitelstvo města schvaluje převod peněžních 
prostředků do tohoto fondu z konečného zůstatku roku 2007 - ve výši 5 mil. Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje finančnímu výboru předložený plán kontrolní činnosti 
uvedený v zápise ze schůze finančního výboru dne 7.2.2008 s tím, že kontroly účelového 
použití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města roku 2007 u TJ Sušice se 
zúčastní Ing. Milena Stárková, RNDr. Eva Fedorová a Ing. Roman Milota. 

b ) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2254/14 EN v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 1 m2 panu  za kupní cenu ve 
výši 1 000,- Kč, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektu č.p. 356 v ul. Na Burince, na stavební 
parcele č. 2133 o výměře 298 m2 a přilehlé pozemkové parcely č. 92/1 o výměře 484 m2 v 
k.ú. Sušice nad Otavou, organizaci JUNÁK svaz skautů a skautek se sídlem Na Burince 356 
Sušice III. za kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené 
včetně práva zpětné koupě v případě změny činnosti nebo jejího ukončení za kupní cenu ve 
výši 1,- Kč. 

c) b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí stanoviska finančního výboru k tvorbě příjmů a 
čerpání výdajů za rok 2007.  

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie. 

d) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu Odboru majetku a rozvoje města připravit a 
předložit zastupitelstvu města studii „Svatobor žije“. 
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Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. dubna 2008 

Zastupitelstvo města:  

a) schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a MVDr. Radek Švejd. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a PhDr. Ludmilu Szvitkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2007 a ukládá příspěvkovým organizacím odvod hospodářského výsledku 
dle následujícího členění na účet města:  

MŠ Smetanova:  

hospodářský výsledek 2007    
(použití: 110 tis.-vybavení zahrady průlezkami  
a herními prvky, 47 tis.-nábytek do 
tříd)                                                          

442.656,95 Kč 

převod do rezervního fondu   157.656,95 Kč  

odvod městu  285.000,00 Kč  

  

MŠ Tylova:  

hospodářský výsledek 2007 260.716,58 Kč 

převod do rezervního fondu      
(použití: 50 tis.-dokončení úprav a vybavení  
zahrady průlezkami, 30 tis.-nová lehátka a  
skříně na jejich umístění, 50 tis.-nábytek do 5. třídy,  
50 tis.-nábytek do 1. třídy, 13 tis. - kuchyňky pro děti do 3. třídy)  

193.716,58 Kč  

odvod městu  67.000,00 Kč 

  

ŠJ Nuželická:  

hospodářský výsledek 2007 359.353,26 Kč 

 převod do rezervního fondu     
(použití: 19 tis.-program „Stravné“, 222 tis.-pořízení konvektomatu) 

241.353,26 Kč 
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odvod městu   118.000,00 Kč 

    

ZŠ Komenského:  

hospodářský výsledek 2007 324.131,20 Kč 

převod do rezervního fondu  
(použití: 28 tis.-mrazící pult do šk. kuchyně,  
35 tis.-spoluúčast na realizaci fondů EU,  
40 tis.-nábytek do sborovny a ředitelny,  
15 tis.-obnova koutů u umyvadel, výměna nátěrů  
za dlaždice a umyvadel ve třídách, kde se bude malovat) 

118.131,20 Kč 

odvod městu 206.000,-   Kč 

  

ZŠ Lerchova:  

hospodářský výsledek 2007 1.551.577,60 Kč 

převod do rezervního fondu  
(použití: dle přílohy) 

629.577,60 Kč 

odvod městu 922.000,- Kč 

  

ZŠ TGM:  

hospodářský výsledek 2007 307.509,43 Kč 

převod do rezervního fondu   
(použití: 47.600,-Kč- v případě schválení projektu  
„Modernizace vybavení ZŠ TGM Sušice“  
a 70 tis. – nákup školního nábytku,  
v případě neschválení projektu 117.500,-Kč-školní nábytek) 

117.509,43 Kč 

odvod městu  190.000,00 Kč 

  

 5) Zastupitelstvo města schvaluje použití hospodářských výsledků jednotlivých 
příspěvkových organizací v tomto členění: 

MKS – hospodářský výsledek 2007:  340.000 Kč 

Převod do rezervního fondu 145.000 Kč  

•           Letní kino Santos  15 000 Kč 
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•           Den s kovbojem Santos – akce pro rodiny  60 000 Kč  

•           3 nové počítače obměna starých přístrojů v MKS a knihovně  30 000 Kč 

•           rezerva na případné nákupy DHM během roku  40 000 Kč 

Převod do fondu odměn  35.000 Kč 

odvod městu:  160.000 Kč 

(80% z úspor energií 92 000 Kč  

zbytek HV 68 000 Kč)  

                                  

Penzion – hospodářský výsledek 2007:   714.000 Kč 

Převod do rezervního fondu  165.000 Kč 

odvod městu: 549.000 Kč 

                 .  

   

Domov důchodců – hospodářský výsledek 2007: 3.670 Kč 

Převod do rezervního fondu  3.670 Kč 

odvod městu:  0 Kč 

                                              

6) Zastupitelstvo města schvaluje návrh rady města týkající se dani z nemovitosti takto:  
použití §11, odst. 3a) u bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů (§ 11, odst. f), a 
to zvýšení o 1 kategorii pro Sušici I, II, III (koef. 2,5) a snížení o 3 kategorie pro ostatní části 
Sušice (koef. 1). použití § 11, odst. 3b), t.j. zvýšení koeficientu u staveb pro podnikatelskou 
činnosti (§ 11, odst. 1d) ze současné výše 1 na 1,5. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 - snížení organizace 73 - rezerva 
na investice a provoz - o 110 000,- Kč a povýšení organizace 8027 (oprava požární zbrojnice v 
Sušici) o tutéž částku.    

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 - snížení org. 73-Rezerva na 
investice a provoz o 700.000,- Kč a zvýšení org. č. 8011-ZŠ TGM – víceúčelové hřiště s 
umělým povrchem- o tutéž částku. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 - nařizuje MŠ Smetanova – org. 
209 odvod z investičního fondu ve výši 39.000,- Kč do rozpočtu města a povýšení příspěvku 
na provoz /MŠ Smetanova, org. 209/o tutéž částku. 
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10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se převedou 
prostředky ve výši 120 tis Kč z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do organizace 
201 – hospodářská správa města za účelem pořízení regálů do archívu městského úřadu. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, kterým se převedou 
prostředky ve výši 290 tis Kč z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do organizace 
280 – údržba města / kap. 50/ za účelem provedení oprav na koupališti. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 a to převést ze zvýšeného 
příjmu prostředky ve výši 1.380.000.- Kč do organizace 251- Nemocnice Sušice o.p.s., položky 
6321 - finanční transfery za účelem poskytnutí daru pro Nemocnici Sušice o.p.s. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15, kterým se převedou 
prostředky ve výši 150.000 Kč z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do 
nové organizace 8046 – MŠ Tylova – realizace úspor energie. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16, kterým se převedou 
prostředky ve výši 150.000 Kč z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do nové 
organizace 8047 – Budova ZUŠ Sušice, Lerchova 255 – projekt úspor energií.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18, a to převod prostředků ve výši 
1 mil. Kč z org. 8033 – oprava střechy kino do org. 8048 – oprava podlahy v sokolovně. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost 
kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2008 dle přílohy a znění smlouvy o 
poskytnutí podmíněně návratného účelového finančního příspěvku a pověřuje starostu 
podpisem smluv. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje výši finančních příspěvků na podporu sportovních aktivit 
mládeže na rok 2008 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
podmíněně návratného účelového finančního příspěvku. Finanční příspěvky budou vyplaceny 
z org. 183. 

18) Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s článkem 4 Obecně závazné 
vyhlášky č.2/2000, o závazných částech Územního plánu města Sušice s vydáním změny č. 3 
Územního plánu města Sušice na základě předložených námětů v rámci jeho čtvrté 
aktualizace.  

19) Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby zpracováním změny č.3 Územního plánu města 
Sušice (ZÚP č.3) byl pověřen projektant Projektový atelier AD s.r.o.- Ing. arch. Jaroslav Daněk, 
Husova 4, 370 01 České Budějovice.  

20) Zastupitelstvo města souhlasí s prominutím pohledávky spol. VA-MADO spol. s r.o. se 
sídlem Horní Bříza, Dlouhá 590, IČO: 14705575 v celkové výši 750.000,- Kč a dále s 
prominutím pohledávky paní  ve výši 
21.500,- Kč, neboť jsou nedobytné. 

21) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy“ na agendu 
projednávání přestupků s obcí Strašín na dobou určitou do 31.12.2010 a s obcí Velhartice na 
dobu neurčitou. 
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22) 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. 33/I, Náměstí Svobody, 
– oprava vnější omítky, úprava výplní otvorů v celkové výši 

297 255,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK  120 000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města 30 000,- Kč 

Dům č.p. 117/ I, Klostermannova, 
– oprava střešní krytiny v celkové výš 

i 300 000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK 100 000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města 30 000,- Kč 

           

Kostel sv.Václava – ŘKF Sušice  
- II.etapa opravy krovu a střešní krytiny v celkové výši  

257 253,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK 180 000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města 51 500,- Kč 

               

23) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkových parcelách č. 2302 a č. 2293/2 v k.ú. Sušice nad Otavou 
mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím „oprávněným“, 
manželi  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.    

24) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkových parcelách č. 2274/1, č. 373/33 a 373/34 v k.ú. Sušice 
nad Otavou mezi ZČP Net s.r.o. se sídlem E. Beneše 2439/70 Plzeň, jako budoucím 
„oprávněným“, Martinem Lembergrem, 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.    
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25) 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 i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 31 500,- Kč stanovenou na základě 
usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IV-12-0003141/4   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. 496 a č. 472, kú. Nuzerov o předpokládané výměře 101 m2. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5 050,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
EP-12-0001216/2 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. 542/3 a č. 286/7, kú. Dolní Staňkov o předpokládané výměře 23 
m2. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 150,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IV-12-0003070/1 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 
pozemkové parcele č. 104/6, kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 30 m2. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3 000,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1418/8, o 
výměře 21 m2, č. 1418/9 o výměře 2 m2 a 1418/10 o výměře 161 m2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s.p. Lesy České republiky se 
sídlem v Hradci Králové do majetku Města Sušice.  

30) Zastupitelstvo města schvaluje obsah Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi 
Městem Sušice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Praha kterou se bezúplatně převádí dva objekty č.p. 260 Sušice II. na stpč. 586/4 a č.p. 246 
Sušice II na stpč. 580/9 a stavební parcela  č. 586/4 o výměře 264 m2, stavební 
parcela č. 580/9 o výměře 200 m2 a stavební parcela č. 580/28 o výměře 103 m2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou do vlastnictví Města Sušice. 
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31) Zastupitelstvo města schvaluje právo odpovídající věcnému břemeni chůze a jízdy přes 
pozemkovou parcelu č. 43 v k.ú. Albrechtice u Sušice ve prospěch dárce a každého dalšího 
vlastníka budovy bez č.p. na stavební parcele č. 5 v k.ú. Albrechtice u Sušice. Zastupitelstvo 
města schvaluje předkupní právo pro oba dárce nemovitostí, tj. pro Římskokatolickou 
farnost Albrechtice předkupní právo pro pozemkovou parcelu č. 43 o výměře 2456 m2 v k.ú. 
Albrechtice u Sušice a pro Římskokatolickou farnost Sušice předkupní právo pro pozemkovou 
parcelu č. 142 o výměře 28940 m2. 

32) Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana a souhlasí se 
splátkami dluhu formou splátkového kalendáře, s výší splátek 1 000,- Kč měsíčně. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části stavební parcely č. 327/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou včetně objektu dřevěných kůlen na parcele umístěných.  

c) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemkové parcely č. 399/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pro tyto   žadatele :  

 

Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 30 o výměře 2 050 m2 a 
pozemkové parcely č. 31 o výměře 18 793 m2 od paní 

 za kupní cenu ve výši 122 500,- Kč. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemkových parcel č. 2096/2 o výměře 92 m2, 
ppč. 2096/5 o výměře 2293 m2, ppč. 2096/6 o výměře 4474 m2 a stavebních parcel č. 3052 o 
výměře 87 m2, stpč. 3266 o výměře 240 m2, stpč. 3267 o výměře 339 m2, stpč. 3372 o 
výměře 1216 m2, stpč. 3375 o výměře 371 m2 a stpč 3376 o výměře 321 m2, které tvoří 
areál někdejší úpravny odpadové vody v bývalém komplexu SOLO Sušice v majetku Města 
Sušice za pozemkovou parcelu č. 2392/2 o výměře 4 522 m2 a část pozemkové parcely č. 
2392/1 o výměře cca 250 m2 ve vlastnictví České investiční a správcovské a.s. se sídlem 
Příkop 8 Brno s tím, že Česká investiční a správcovská a.s. Brno doplatí zároveň Městu Sušici 
částku ve výši 2 373 060,- Kč. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1357/6 o výměře 193 m2, 
pozemkové parcely č. 1357/7 o výměře 193 m2, části pozemkové parcely č. 1357/2 o výměře 
cca. 4 450 m2, včetně objektů na těchto parcelách umístěných, panu 

e za kupní cenu 1 200 000,- Kč s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s 
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prodejem spojené. Kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu zrušení dosavadní 
nájemní smlouvy a uzavření nových nájemních smluv na zbylé části zahradnictví.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za neuhrazené nájemné a plnění 
poskytovaná s užíváním bytu č. 5, ul. Lerchova 706, Sušice z důvodu úmrtí povinného p. L. 
Hofmana v celkové výši 13.896,- Kč.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního daru do sociálního fondu 
společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., Sušice ve výši 105.000,- Kč a pověřuje starostu města 
podpisem darovací smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového finančního daru společnosti 
Nemocnice Sušice o.p.s., Sušice ve výši 1.379.815,- Kč na pořízení investičního majetku a 
bezúčelového finančního daru ve výši 2.956.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem 
darovací smlouvy.  

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro TJ Sušice ve výši do 
500.000,- Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sušici a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

  

d) b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 
roku 2007 a leden až duben 2008. 

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

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Ing. Arch. Karla Jandy o studii „Svatobor žije“ 

  

e) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo ukládá pořizovateli ÚP, aby ve spolupráci s pověřeným zastupitelem 
formuloval a projednal Zadání změny č.3 Územního plánu města Sušice (ZÚP č.3) v rozsahu 
podaných námětů č. 1 až 21 dle předložených podkladů. 

  

f) o d k l á d á  

1) Zastupitelstvo města odkládá prodej stavební parcely č. 853 o výměře 3575 m2, 
včetně objektu bývalé porodnice na parcele umístěném a přilehlé pozemkové parcely č. 
2239/2 o výměře 2239 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou na další jednání zastupitelstva města 
a pověřuje radu města zveřejnit výzvu k podání nabídek na prodej výše uvedených 
nemovitostí obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 2,3 mil. Kč, s uvedením 
podnikatelského záměru, závazného termínu zahájení rekonstrukce nemovitostí a způsob 
financování akce. Zastupitelstvo města dále jmenuje hodnotící komisi k vyhodnocení 
podaných nabídek v tomto složení: Petr Mottl, Ing. Petr Kocman, František Kůs, Jan Květoň, 
JUDr. Jiřina Rippelová. 
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Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. června 2008 

Zastupitelstvo města:  

  

a) schvaluje 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Tomáš Zelený a Jan Květoň. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Michal Malina. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene umístěném na pozemkové parcele č. 392/21 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 
spočívá 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.    

5) Zastupitelstvo města schvaluje vypracování pasportu na objekt kaple Panny Marie 
Lurdské, situovaném na pozemkové parcele č. 946 v k.ú. Sušice nad Otavou a na jeho 
základě, začlenění objektu kaple do majetku města Sušice.    

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IV-12-0003704/1 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 1355/19 a č. 2314/1, kú. Sušice nad Otavou o předpokládané 
výměře 453 m2. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
22 650,- Kč stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

7) Zastupitelstvo města Sušice projednalo Závěrečný účet roku 2007 a vyjadřuje /na základě 
zákona č. 250/2000 Sb., §17, odst. 7/souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20 – nová org. 63 Protidrogová 
prevence - ve výši 38 tis. Kč, snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21, kterým se převedou prostředky 
ve výši 450.000,- Kč z organizace 73 – rezerva na investice a provoz do organizace 7003 
Příkopy kanalizace – havárie.¨ 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.22 - navýšení org. 308 – Údržba 
mechanického betlému pol. 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku o částku 53 tis. 
Kč a navýšení org. 98 – Běžný účet, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech o stejnou částku. 
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11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.23, zvýšení org. 251 nemocnice o 
115.558,- Kč, snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz o 27.141,- Kč a zvýšení org. 283 – 
orkán Kyrill / příjem od pojišťovny/ o částku 88.417,- Kč, jako náhradu za škodu, která vznikla 
Nemocnici o.p.s. následkem orkánu Kyrill. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25, tj. povýšení org.č. 8011-ZŠ 
TGM-hřiště. 700.000,- Kč – přijetí dotace z Plzeňského kraje – povýšení příjmů, 830.000,- Kč 
zvýšení výdajů, org. 73 – snížení rezervy na investice a provoz o 130.000,- Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, a to zvýšení org. 8008 ZŠ 
Lerchova – oprava WC v pavilonu C o 350 000,- Kč a snížení org. 73 rezerva na investice a 
provoz o 350 000,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27 a to do organizace 9898 – 
opravy majetku převést z organizace 80 – rezerva na havárie prostředky ve výši 100 000,- Kč 
na provedení opravy havárie vodovodní přípojky ZŠ Lerchova. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28, kterým se převedou 
prostředky ve výši 250.000,- Kč z organizace 71 – Rezerva zimní stadion do nové organizace 
8049 - Zimní stadion. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29 a nařizuje organizaci 216 - ZŠ 
Lerchova odvod z investičního fondu ve výši 320.000,- Kč do rozpočtu města a povýšení 
příspěvku na provoz o tutéž částku.  

17) Zastupitelstvo města v rámci rozpočtového opatření č. 30: 

 schvaluje příjem účelové investiční dotace od Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč na 
pořízení koupelny se specializovaným vybavením (zvýšený příjem – org. 8050)  

 nařizuje organizaci Domov důchodců odvod z investičního fondu ve výši 100 tis. na 
účet zřizovatele do organizace 250 (zvýšený příjem)  

 schvaluje zřízení nové organizace v rozpočtu města pod číslem 8050-koupelna DD ve 
výši 400 tis Kč.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemku p.č. 587 v k.ú. Albrechtice u Sušice o 
výměře 19 116 m2 formou dražby a to s maximální částkou na nákup pozemku do 50 000,- 
Kč. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Kocmana účastí na dražbě dne 7. 7. 
2008 ve Strakonicích.  

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 636 PK o výměře 1565 
m2 v k.ú. Sušice nad Otavou.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej částí pozemkové parcely č. 200/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou.  

3) Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 85 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře 2 438 m2 z majetku Římskokatolické farnosti Sušice do vlastnictví 
Města Sušice. 
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c) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektu bývalé Zemědělské školy a pozdější 
porodnice v Hrádecké ul., čp. 493 Sušice, na stavební parcele č. 853 o výměře 3 575 m2 a 
přilehlé pozemkové parcely č. 2239/2 o výměře 2 239 m2, vše v katastrálním území Sušice 
nad Otavou firmě COMPROMIS CZECH s.r.o. se sídlem v Protivíně za kupní cenu ve výši 2 650 
000,- Kč s tím, že kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 1644 v k.ú. Sušice nad Otavou 
o výměře 22 m2 paní  bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 tj. za 
celkovou částku ve výši 17 600,- Kč s tím, že žadatel uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2323 v k.ú. Sušice nad Otavou 
o výměře 19 m2 manželům , za kupní cenu ve 
výši 800,- Kč/m2 tj. za celkovou částku ve výši 15 200,- Kč s tím, že žadatel uhradí i náklady s 
prodejem spojené. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 
písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle přílohy. 

  

d) b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál Rozpočtový výhled Města Sušice 2008-2013 
a žádá radu města o doplnění materiálu předpokládaných investičních akcí. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.5.2008. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.5.2008 a 
zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit provedení kontroly vyúčtování účelově 
poskytnutého příspěvku na dopravu z rozpočtu města za rok 2007.  

5) Zastupitelstvo města Sušice bere na vědomí zprávu o předpokládaném výsledku Sušických 
slavností 2008 a schvaluje využití prostředků do výše kladného výsledku (ve srovnání se 
schváleným rozpočtem) Sušických slavností 2008 pro akci „Dramasteria 2008“ a na nákup 
ozvučovacího aparátu pro Město Sušice. 

6) Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky podpisové akce občanů Města Sušice – 
záměr akce pro podporu výstavby AQUAPARKU. Tento bod bude předložen na dalším 
jednání ZM v září 2008.  

  

f) o d k l á d á  

Zastupitelstvo města odkládá odprodej pozemkové parcely č. 1366/1 v k.ú. Sušice o výměře 
3 478 m2 i její části o výměře 1 000 m2 na příští jednání zastupitelstva města. 
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Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 

 

 

 

  

javascript:history.go(-1)
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


 

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10. září 2008 

 

Zastupitelstvo města:  

a) schvaluje  
1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jiří Zahradník a PhDr. Ludmila Svitková.  

3) Ověřovatele zápisu: Michala Malinu a Mgr. Čestmíra Kříže.  

4) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni vstupu a 
vjezdu ve prospěch pozemkové parcely č. 636/2   přes pozemkovou parcelu v majetku města 
č. 636 PK vše v k.ú. Sušice nad Otavou o které požádali vlastníci parcely č. 636/2 pan 

, paní  a paní 
 s tím že žadatelé uhradí i veškeré náklady se zřízením a oceněním práva 

odpovídajícího věcnému břemeni spojené. Zastupitelstvo města oceňuje věcné břemeno 
částkou 10 000,- Kč.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 85 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře 2 438 m2 z majetku Římskokatolické farnosti Sušice do vlastnictví 
Města Sušice. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IV-12-0003872/1 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 
pozemkové parcele 377/1, kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 50 bm . 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2 500,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

7)  Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IE-12-0002320/4 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. 282/14 a 297/4, kú. Dolní Staňkov o předpokládané výměře 50 
bm. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2 500,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

8)  Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 
IV-12-0004022/1 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 
pozemkové parcele 1587/1, kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 7,5 bm . 
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Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 375,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-0001365/3 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 
pozemkové parcele 218/1, kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 20 bm . 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Otavská cyklistická stezka Sušice – 
putování krajem Karla Klostermanna“ ve výši 32 699 170,- Kč ve členění dle žádosti o dotaci a 
přijetí dotace na výše uvedenou akci ve výši 30 246 732,- Kč, dále zastupitelstvo města 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města na dotaci ve výši 2 452 438,- Kč do 
rozpočtů města na roky 2009 a 2010 (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční krytí projektu 
pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a 
obdržením dotace. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Revitalizace herních ploch“ ve výši 
5 892 842,- Kč ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na výše uvedenou akci ve výši 
výši 5 450 878,- Kč, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na 
podíl města na dotaci ve výši 441 964,- Kč do rozpočtů města na rok 2009 (ve členění dle 
žádosti o dotaci) a finanční krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí 
časového nesouladu mezi úhradou faktury a obdržením dotace. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje převzetí činnosti DDM Sušice, nábř. Jana Seitze 257 (IČO 
69459088) zřizované Plzeňským krajem s účinností od 1. 1. 2009 s tím, že se toto pracoviště 
stane místem výkonu činnosti Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy. 
Zastupitelstvo města schvaluje znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Sušice, 
Lerchova ul. 1112, okres Klatovy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Sušice 
ze dne 13. 6. 2001 pod bodem b) odst. 5). 

13) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 35 – povýšení org. 126 – 
Sušické dny – příjmy o 219 000,- Kč a povýšení org. 126 – Sušické dny – výdaje o 97000,- Kč, 
povýšení org. 179 – Cestovní ruch o 20 000,- Kč a povýšení org. 201 – Hospodářská správa 
města o 102 000,- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, kterým se z organizace 73 – 
Rezerva na investice a provoz převedou finanční prostředky ve výši 400 000,- Kč na novou 
organizaci 8052 - Památník padlých – oprava chodníků. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se z organizace 83 – 
Rezerva na projekty převedou finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč na novou organizaci 
8053 – Sběrný dvůr. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40 - snížení organizace 73 – 
rezerva na provoz a investice o 54 000,- Kč a povýšení organizace 213 ZŠ T. G. Masaryka – 
příspěvek na investici o tutéž částku.    
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17) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Domov důchodců - odvod z odpisů 
ve výši 720 000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 41 s tím, že snižuje příspěvkové 
organizaci 250 – Domov Důchodců příspěvek na provoz o 4 720 000,- Kč. 

18) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci 249 Sociální služby – 
Penzion- odvod z odpisů ve výši 226 000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 42 – snížení 
příspěvku na provoz o 226 000,- Kč.  

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 43, snížení org. 1951 – územní 
plán o 287 tis. Kč, snížení org. 73 rezerva na investice a provoz o 755 tis. Kč a zřízení nové 
org. 8054 – Integrovaný operační plán ve výši 1 042 000,- Kč. 

b) n e s ch v a l u j e  
1) Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 1894/9 o výměře 
cca 306 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, z majetku Pozemkového fondu a stavební parcely č. 
1838 o výměře 188 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, s objektem na parcele umístěném z 
majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Sušice. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 1366/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 3 478 m2 ani její části o výměře 1000 m2. 

3) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 185/1 v k.ú. 
Vrabcov o výměře cca. 1 000 m2. 

4) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 2237 o výměře 7 706 m2 
a pozemkové parcely č. 2239/1 o výměře 2 420 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

5) Zastupitelstvo města neschvaluje revokaci svého rozhodnutí ze dne 23.4.2008 v čl. c) odst. 
1) ve věci odprodeje části pozemkové parcely č. 399/1 v k.ú. Sušice nad Otavou 

 

6) Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí krajské účelové dotace na akci:“Sušice – 
ul.Křičkova, U Rybníka – stavební úpravy vodovodu, kanalizace a povrchů. 

7) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr výstavby nového aquacentra v Sušici.  

  

c) r o z h o d l o  
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části pozemkové parcely č. 1941/111 v k.ú. 
Sušice nad Otavou., o výměře cca 1 100 m2 za cenu 1 000,- Kč/ m2 pro ZKD Sušice. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 657 o výměře 187,77 m2 
včetně objektu č.p. 298 za kupní cenu ve výši 780 000,- Kč a dále tu část stavební parcely č. 
657 tvořící okolí objektu č.p. 298   a přístupovou cestu k němu o výměře cca. 100 m2, za 
kupní cenu ve výši 331,30 Kč/ m2  s tím, že kupující 
uhradí i náklady s prodejem spojené.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávek z důvodu nedobytnosti : 

 PB TRADING s.r.o. Strakonice ve výši 31.845,- Kč,  

 ve výši 21.257,10 Kč,  

  ve výši 23.276,90 Kč,  
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 ANS Bohemia s.r.o., Praha ve výši 116.156,-Kč,  

 Kabel Alfa s.r.o., Staňkov ve výši 50.000,- Kč.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu promlčených pohledávek dlužného příspěvku na 
výživu dítěte podle § 81 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, v částce 1 262 169, 43 Kč dle předložené přílohy. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu sbírky písemností z pozůstalosti pana Milana 
Pokorného a pověřuje radu města přípravou akce a zahájením vážných jednání s dědici. 

  

d) b e r e   n a   v ě d o m í  
1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru o provedené 
kontrole plnění rozpočtu města ke dni 30.6.2008. 

  

e) p r o j e d n a l o   a   s ch v á l i l o   z m ě n y   č. 3   ú z e m n í ho   p l á n u   t a k t o:  
1) Zastupitelstvo bere na vědomí předložené „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, 
správců inženýrských sítí, sousedních obcí a připomínek občanů k návrhu zadání ZÚP č. 3 
města Sušice“.  

2) Zastupitelstvo schvaluje nezařazovat do zadání změny č. 3. územního plánu města Sušice 
náměty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17 a 21. 

3) Zastupitelstvo schvaluje ponechat v zadání změny č. 3. územního plánu města Sušice 
náměty č. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 a 20 a 10. 

4) Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, že na základě výsledků předloženého vyhodnocení nebude 
zpracováván koncept změny č. 3 územního plánu města Sušice. 

5) Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu předložené zadání změny č. 3. územního plánu města Sušice. 

6) Zastupitelstvo ukládá pořizovateli předat schválené zadání změny č. 3 Územního plánu 
města Sušice projektantovi Projektovému atelieru AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, 
Husova 4, České Budějovice ke zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu města Sušice.  

  

f) u k l á d á  
1) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příští jednání zastupitelstva města 
výsledek kontroly o vyúčtování účelově poskytnutého příspěvku na dopravu z rozpočtu 
města za rok 2007 pro TJ Sušice. Termín 19.11.2008. 

  

Petr Mottl  
starosta města 
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Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. listopadu 2008 

 

Zastupitelstvo města:  

a)  s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MVDr. Radek Švejd a Daniel Čámský. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 33 a to převést z org. 73 – rezerva 
na investice a provoz do org. 9898 – opravy majetku – částku ve výši 150 tis. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46 a to zvýšení org. 8003 ŠJ 
Nuželická – rekonstrukce WC o 350 000,- Kč a snížení org. 8010 ZŠ TGM – oprava šaten o 100 
000,- Kč, snížení org. 8025 lávka Santos – oprava o 100 000,- Kč, snížení org. 8030 ul. 
Mariánská – odvodnění o 150 000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 47 - z org. 8044 ul. Křičkova –
kanalizace převést částku 250.000,- Kč do org. 201, pol. 6122 – vánoční osvětlení. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 49 – příjmy org. 2004 – „výstavba 
44 b.j.“ budou navýšeny o 200 000,- Kč, o přijetí bankovní záruky a zároveň budou navýšeny 
výdaje této org. o stejnou částku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 50 a to zvýšení org. 8006 Sušice – ZŠ 
Lerchova – oprava střechy v pavilonu C o 200 000,- Kč a snížení org. 8044 ul. Křičkova - 
kanalizace o 200 000,- Kč. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.52 , kterým se z organizace 8043-
Chmelná – přívodní potrubí, studny převedou finanční prostředky ve výši 450.000,- Kč na 
organizaci 7003 – Příkopy kanalizace – havárie. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, a to z organizace 73- rezerva 
na investice a provoz převést prostředky ve výši 50 tis. Kč do organizace 9999-nákup 
majetku. Zastupitelstvo města schvaluje provedení úhrady za odkoupení pozůstalosti pana 
Milana Pokorného ve výši 650 000,- Kč. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 54 – zvýšení organizace č. 284 o 
částku 282 000,- Kč a snížení org. 87 – pojistné náhrady - o tutéž částku. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančního příspěvku Judoclubu Sušice, o. s. na 
zakoupení závodní žíněnky ve výši 60.000,- Kč. Částka bude hrazena z org. 180. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje právo odpovídající věcnému břemeni chůze a jízdy přes 
pozemkovou parcelu č. 85 v k.ú. Sušice nad Otavou ve prospěch dárce a každého dalšího 
vlastníka budovy bez č.p. na stavební parcele č. 456 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo 
města schvaluje pro dárce nemovitosti, tj. pro Římskokatolickou farnost Sušice   pro případ 
zcizení nemovitosti, nebo podílu na ní, předkupní právo jako věcné právo, pro pozemkovou 
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parcelu č. 85 o výměře 2 438 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje 
předloženou Darovací smlouvu, včetně práv odpovídajících věcným břemenům vstupu a 
vjezdu a předkupního práva, mezi Římskokatolickou farností Sušice a Městem Sušice na 
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 85 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 2 438 m2 z 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Sušice do majetku Města Sušice. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje návrh plnění programu regenerace MPZ Sušice na období 
2009-2011 dle přílohy.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje účelové finanční prostředky v oblasti památkové péče na:  
Dům č.p.2,/I Náměstí Svobody, Sušice - výměna střešní krytiny ve výši 150.000,- Kč  
Dům č.p. 55/I, Na Baště, Sušice - výměna okenních a dveřních výplní včetně pavlačí ve výši 
150.000,- Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2009 
ve výši 46,87 Kč/m3 bez DPH. Složka vodného pak činí 18,15 Kč/m3 bez DPH a stočného 
28,72 Kč/m3 bez DPH. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – stavební úpravy zimního stadionu 
v Sušici – rekonstrukce a dovybavení“ ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na výše 
uvedenou akci, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl 
města na dotaci do rozpočtu města na rok 2009 (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční 
krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou 
faktury a obdržením dotace. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Rekonstrukce místních 
komunikací v historickém centru – 1.etapa“ ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na 
výše uvedenou akci, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na 
podíl města na dotaci do rozpočtu města na rok 2009 (ve členění dle žádosti o dotaci) a 
finanční krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi 
úhradou faktury a obdržením dotace. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – ul. Křičkova a U Rybníka – 
rekonstrukce místních komunikací“ ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na výše 
uvedenou akci, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl 
města na dotaci do rozpočtu města na rok 2009 (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční 
krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou 
faktury a obdržením dotace. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Mateřská škola Sušice, Tylova 920 – 
realizace úspor energií“ ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na výše uvedenou 
akci, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města na 
dotaci do rozpočtu města na rok 2009 (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční krytí 
projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou 
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faktury a obdržením dotace. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
dotaci. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Budova ZUŠ, Sušice, Lerchova 255 – 
projekt úspor energií“ ve členění dle žádosti o dotaci a přijetí dotace na výše uvedenou akci, 
dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města na dotaci 
do rozpočtu města na rok 2009 (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční krytí projektu 
pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a 
obdržením dotace. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci. 

  

b)  r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za neuhrazené nájemné a plnění 
poskytovaná s užíváním bytu č. 5, ul. Nádražní 1243, Sušice z důvodu úmrtí povinné pí Jiřiny 
Janečkové v celkové výši 7.472,- Kč.  

  

c)  b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.10.2008. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v termínu od 
června až listopadu 2008. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o org. 8019. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 1005/2 o výměře 
cca. 200 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 399/4 o výměře cca 
50 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

3) Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí dotace na projekt: „Areál zimního stadionu, 
Volšovská ul. – využití odpadního tepla“ Operačního programu životní prostředí. 

  

e)  r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo města revokuje část usnesení ze dne 23.4.2008 a schvaluje nově navržené 
částky na podporu objektu č.p.33/I, Náměstí Svobody v MPZ Sušice v následujícím členění:  
Příspěvek z rozpočtu MK            114.671,-    Kč  
Příspěvek z rozpočtu města        22.934,50 Kč 

2) Zastupitelstvo města revokuje usnesení písm.b) odst.6) ze dne 10.9.2008, schvaluje přijetí 
krajské dotace na akci:“Sušice – ul. Křičkova a U Rybníka – stavební úpravy vodovodů, 
kanalizace a povrchů“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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f)  o d k l á d á  

1) Zastupitelstvo města odložilo schválení dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi městem 
Sušice a Nemocnicí Sušice o.p.s. ze dne 30. dubna 2008 na příští jednání zastupitelstva 
města.  

  

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města  
ze dne 17. prosince  2008 

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v a l u j e 

1)      Program dnešního jednání. 

2)      Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jiří Zahradník a MUDr. Ivana Vítovcová.  

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

4)      Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  mezi Městem Sušice jako budoucím povinným a firmou Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 jako budoucím oprávněným, týkající 
se možnosti zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřízením a provozováním zařízení 
veřejné komunikační sítě na pozemkové parcele č. 377/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 500,- Kč.  

5)      Zastupitelstvo města schvaluje v rozpočtu města na rok 2009 zřízení fondu „Nemocnice 
Sušice“ bez účelu určení, zvýší se org. 251 o částku 1 mil. Kč a sníží se org. 73 o tutéž částku. 

6)      Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení výdajů org. 252 MKS o 130 tis. Kč na mzdy 
a  oblast financování org. 98 - zvýšení o 130 tis. Kč. 

7)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2009 v součtu za organizace dle 
předloženého návrhu po zapracován í schválených změn viz body č. 5 a 6.. 

8)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpuštění fondu zimní stadion do rozpočtu města bez 
dalšího účelového určení. 

9)      Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 
150.000,-Kč na akci „Obnova hasičské zbrojnice - Volšovy“.        

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 51 - povýšení organizace 8028 –
výdaje (oprava hasičské zbrojnice ve Volšovech) o 200.000 Kč , které bude kryto přijatou 
dotací ve výši 150 tis. Kč- povýšení org. 8028 - příjmy - a snížením organizace 73 rezerva na 
investice a provoz o 50.000 Kč.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 56, navýšení org. 180- kancelář 
starosty, pol. 5175 - pohoštění o částku 120.000,- Kč a snížení org. 202 – členové obecního 
zastupitelstva – pol. 5021 odměny komisím, o stejnou částku. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 57, navýšení org. 202 – členové 
obecního zastupitelstva, pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 
50.000,- Kč. Tato částka bude převedena z organizace 201 – hospodářská správa, z pol. 5011 
– platy zaměstnancům v pracovním poměru.  
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13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 58 – povýšení příjmů i výdajů u 
organizace 89 – Daň z příjmů za město – proúčtování o 10 455. 305,-- Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 59 – snížení organizace 180 – 
Kancelář starosty celkem o 199 260,-- Kč, navýšení organizace 201 – Hospodářská správa 
města o 142 155,-- Kč a navýšení organizace 264 – Městská policie o 57 105,-- Kč. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 60 – navýšení uvedených 
příspěvkových organizací a dobrovolných hasičů o přidělené granty dle tabulky celkem 
o 215,55 tis. Kč a snížení organizací 184 a 190 o stejnou částku. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 61 - přijetí a použití dotací v 
celkové výši 8 808 410,-- Kč. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje účelové finanční prostředky v oblasti památkové péče na 
dům č.p. 33/I, Náměstí Svobody, Sušice – obnova dveří včetně mříží ve výši 68.000,- Kč. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 62 kterým se z org. 73- Rezerva – 
investice a provoz převedou finanční prostředky ve výši 68.000,- Kč do organizace 350 
Příspěvky – památková péče. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro „Grantový program Města Sušice v oblasti, 
kultury, sportu, volného času a vzdělávání“.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků na 
pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků na 
pravidelnou činnost sportovních organizací, formulář žádosti o finanční příspěvek na 
pravidelnou činnost sportovních organizací a formuláře příloh. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje podmínky tvorby a čerpání „Fondu – granty a příspěvky 
na pravidelnou činnost“ a „Fondu – Sušické kulturní léto“.  

  

b) r o z h o d l o  

1)      Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 4. 
2008 se jedná o administrativní pochybení, spočívající v mylném vynechání směny budov a 
zařízení nacházejících se na uvedených pozemcích v majetku Města Sušice v podkladových 
materiálech pro jejich rozhodování, když skutečný úmysl byl směnit i tyto budovy a zařízení.  

2)       Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě usnesení zastupitelstva města ze dne 
18.6.2008 se jedná o administrativní pochybení, spočívající v mylném vynechání prodeje 
stavební parcely 853 o výměře 3575 m2 spolu s budovou na ní stojící v podkladových 
materiálech pro jejich rozhodování, když skutečný úmysl byl stavební parcelu č. 853 o 
výměře 3575 m2 firmě Compromis Czech s.r.o. prodat.  

3)      Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro Gymnázium Sušice 
ve výši do 61.000,- Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sušici a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  
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c) b e r e   n a   v ě d o m í  

1)      Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2)      Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 
9.12.2008. 

3)      Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o „Strategii implementace e-
Governmentu v území“. 

  

d) r e v o k u j e  

1)      Zastupitelstvo města revokuje část usnesení písm.e) odst.1) ze dne 19.11.2008. 

  

e) n e s o u h l a s í     a     u k l á d á  

1)      Zastupitelstvo města Sušice nesouhlasí se zrušením Finančního úřadu v Sušici a ukládá 
starostovi města podniknout veškeré kroky, které zamezí přestěhování tohoto úřadu. 

  

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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