
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města  
ze dne 11. února 2009 

 

Zastupitelstvo města:  

a) s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Daniel Čámský a Jiří Zahradník. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a Josefa Polaufa. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 34, 35, 36 a 37 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušici a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení, že se Město vzdává práva převodu části 
pozemkové parcely č. 1069/1v k.ú. Sušice nad Otavou v geometrickém plánu č. 2158-
23/2008 nově vyznačené jako pozemková parcela č. 1069/53 v majetku České republiky ve 
prospěch p.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0004184/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v 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. 2254/14, a na objektu č.p. 156 umístěném na stavební parcele č. 10/1 
v k. ú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 5 bm. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 750,- 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. 
IV-12-0004223/2    mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v 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 
stavební parcele č. 580/50 v kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 66 
bm. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3 300,- 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-12-0004223/2    mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v 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. 2288/1v k. ú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 154 bm. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7 700,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 
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9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
OE-12-0001119/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v 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. 229/8 v k.ú. Červené Dvorce o předpokládané výměře 41 bm. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za   zřízení věcného břemene ve výši 2 050,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi firmou FIXnet s.r.o. se sídlem Pražská 1194, Sušice II. jako budoucím oprávněným a 
Městem Sušice, jako budoucím povinným z věcného břemene, spočívající v možnosti zřízení 
(uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení optických kabelů na pozemcích v 
majetku Města Sušice, p.č. 206/5; 240/1; 344/35; 377/1; 377/17; 377/20; 377/22; 373/34; 
373/35; 373/16; 373/22; 355/7; 968/8; 968/12; 968/13; 977/2; 977/3; 977/4; 977/6; 977/9; 
977/12; 978/3; 1005/2; 1007/4; 1011/11; 1011/19; 1011/23; 2254/2; 2254/24; 2254/23; 
2271; 2254/12; 2303; 2486; st. 1190/1; st. 1190/15; KN 966/5 - PK 966/1 díl 1; KN 968/11 - 
PK 968/1 a KN 968/11 - PK 968/8 v k.ú. Sušice nad Otavou, o předpokládané výměře 3 342 
bm. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 167 100,- 
Kč stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje „Poptávkové řízení před přijetím záměru prodeje areálu 
bývalých kasáren Pod Kalichem“. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 navýšení org. 88 – globální 
dotace o 786.640 Kč a navýšení org. 201 o částku 785.000Kč v uvedeném položkovém 
členění. 

13) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s obcemi našeho 
správního obvodu, které o její uzavření projeví zájem. 

14) Zastupitelstvo města schválilo valorizaci odměny členům zastupitelstva dle přílohy. 

  

b) b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

  

c) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2009 pro 
Gymnázium Sušice ve výši do 60.000,- Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního 
stadionu v Sušici a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2009 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.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2009 pro SOU a 
SOŠ Sušice ve výši do 40.000,- Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu 
v Sušici a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  
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4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji podílu 1/8 stavební parcely č. 200 v k.ú. Sušice 
nad Otavou a podílu 1/8 objektu v ul. T.G.Masaryka č.p. 136 Sušice II na této parcele 
umístěném, paní , za kupní cenu ve výši 230 410,- Kč s tím, že 
kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.  

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 399/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej garáží č. 24 – 25 na stavební parcele č. 3218 v 
k.ú. Sušice nad Otavou.  

3)  Zastupitelstvo města ne schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Sušice č. 1/2009 o 
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.  

  

e) o d k l á d á  

1) Zastupitelstvo města odkládá projednání smlouvy ve věci protipovodňového opatření 
mezi Městem Sušice a firmou Hemazi s.r.o. Domažlice na příští jednání zastupitelstva města. 

  

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. března 2009 

      

Zastupitelstvo města:  

a) s c h v a l u j e  
 
1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jana Švelchová a Jiří Zahradník. 

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

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy. Navýšení rozpočtu ve 
výši 947,21 tis. Kč bude řešeno ze zůstatku volných finančních prostředků z let 
minulých (povýšení org. 98-běžný účet). 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – povýšení příspěvků na provoz 
pro příspěvkové organizace Města Sušice dle přílohy. Navýšení rozpočtu v celkové výši 
151.000 Kč bude řešeno ze zůstatku volných finančních prostředků z let minulých (povýšení 
org. 98-běžný účet). 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - 63 tis. Kč do org. č. 63 – 
protidrogová prevence. Navýšení rozpočtu ve výši 63 tis. Kč bude řešeno ze zůstatku volných 
finančních prostředků z let minulých (povýšení org. 98-běžný účet). 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 - povýšení org. 280 kap. 51 akce 
„Čisté město“ o 198 000,- Kč. Navýšení rozpočtu ve výši 198 000,- Kč bude řešeno ze zůstatku 
volných finančních prostředků z let minulých (povýšení org. 98-běžný účet). 

8) Zastupitelstvo města schvaluje navržené finanční částky na podporu oprav objektů 
umístěných v městské památkové zóně v Sušici dle doporučení komise pro přípravu, 
zpracování a realizaci programu MPZ. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohod o 
finančním příspěvku z kapitoly Ministerstva kultury ČR, včetně finančního podílu z rozpočtu 
Města Sušice, s navrženými žadateli, a to v následujícím členění: 

Kostel sv.Václava – III.etapa opravy krovu a střešní krytiny v celkové výši 142.858,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu MK 28.572,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města  100 000,- Kč 

Podíl vlastníka 14.286,- Kč  

 
                                             
Kostel Nanebevzetí P.Marie – stavební opravy ohradní zdi v celkové výši 1.128.869,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu MK 345 000,- Kč 
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Příspěvek z rozpočtu Města  783 869,- Kč 

 
 
Dům č.p. 5/I, Náměstí Svobody – oprava vnějších omítek ve dvorním traktu, klempířské prvky 
v celkové výši 200.000,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu MK 100.000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města  20. 000,- Kč 

Podíl vlastníka 80. 000,- Kč  

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem výše uvedených dohod.   

7) Zastupitelstvo města v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v 
obcích – Czech POINT“ schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy a 
pověřuje starostu města podpisem. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 5.3.2009. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění plánu kontrol finančního výboru ve II. Q o 
provedení analýzy kontrol čerpání finančních prostředků městem Sušice, kterou provádí 
Finanční úřad Klatovy. Kontrolu účelového použití poskytnutých finančních prostředků 
(příspěvků) z rozpočtu města za rok 2008 u organizací Junák, Rybáři a nájemné v TJ Sušice 
provést ve III. Q.  

  

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 29. dubna 2009 

             

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Daniel Čámský a Věra Fornousová. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a Jana Květoně. 

4)  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí ručitelského závazku za kontokorentní úvěr pro 
Sušické lesy a služby, spol. s r.o. v max. částce 2.000.000 Kč u Komerční banky, pobočky 
Klatovy, expozitura Sušice. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 
2390/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 11 800 m2 mezi Městem Sušice a ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových Praha. Bezúplatný převod parcely, tvořící 
protipovodňovou hráz, je ve veřejném zájmu a zastupitelstvo města schvaluje výše 
uvedenou smlouvu včetně těchto omezujících a sankčních ujednání, které ze smlouvy 
vyplývají : Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy řádně 
pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 v souladu s veřejným zájmem 
jako protipovodňovou hráz, tj. zejména nevyužívat ji ke komerčním účelům, ani ji 
nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám, nebo ji zcizit, a to vše po dobu nejméně 
10 let od účinnosti této smlouvy. V případě, že se pro obec stane tato nemovitost před 
uplynutím této lhůty pro tento, ve smlouvě stanovený účel nepotřebnou a nevyužije ji ani k 
možnému jinému druhu veřejné služby, ani k jiné činnosti která je podle zvláštních zákonů 
veřejnou službou, nebo veřejným úkolem, která je obec povinna plnit, pak nabyvatel uhradí 
do státního rozpočtu prostřednictvím ÚZSVM cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady 
této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0004187/1   mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v 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. 355/5 ZE PK, v kú. Sušice nad Otavou o předpokládané výměře 13 bm. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 650,- 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 
mezi Městem Sušice jako budoucím povinným, Telefónicou O2 CR a.s. se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2 Praha 4 jako budoucím oprávněným a společností Tesco Stores ČR a.s. se 
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sídlem Vršovická 1527/68b Praha 10 jako budoucím stavebníkem, spočívající v právu užívání 
části pozemkových parcel ppč. 2278/2 EN, ppč. 2359/15, ppč. 2239/1 a ppč. 2392/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě. Zastupitelstvo města schvaluje i jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10 000,- Kč.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Sušice jako budoucím povinným a společností ZČP Net s.r.o. se sídlem Eduarda 
Beneše 2339/70 – 2438/72 Plzeň jako budoucím oprávněným, spočívající v právu vstupovat a 
vjíždět na pozemkovou parcelu č. 2359/15 v k.ú. Sušice nad Otavou, v souvislosti se 
zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50,- 
Kč/bm 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 
mezi Městem Sušice jako budoucím povinným a p.  jako 
budoucím oprávněným, spočívající v právu vedení, přístupu a údržby vodovodní a kanalizační 
přípojky, včetně vstupu třetích osob a vjezdu techniky při provádění nezbytných oprav a 
údržby v míře nezbytně nutné. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 50,- Kč/bm stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 
21.1.2008. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Rekonstrukce místních 
komunikací v historickém centru – 2.etapa“ ve výši do 26 mil.Kč, dále zastupitelstvo města 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města na dotaci do rozpočtu města (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 – Brána Šumavy“ ve výši do 5,5 
mil.Kč, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města 
na dotaci do rozpočtu města (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 realizaci akce „Sušice – Sušická pavučina“ ve výši do 5,5 
mil. Kč, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na podíl města 
na dotaci do rozpočtu města (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční krytí projektu pomocí 
krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a obdržením 
dotace.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Modernizace vybavení ZŠ T.G.Masaryka 
Sušice- I. etapa“ ve výši do 6,5 mil.Kč včetně zajištění spolufinancování a předfinancování 
projektu.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 pro 
jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ tak, že 80% HV odvedou příspěvkové 
organizace na účet města a 20% si převedou do svých rezervních fondů. 

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2008: 308.772,99 Kč 

převod do rezervního fondu  61.754,00 Kč 
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odvod městu:  247.018,99 Kč 

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2008:  
(z toho zisk 1.011,15 Kč z VHČ) 

224.654,80 Kč  

převod do rezervního fondu  44.931,00 Kč  

odvod městu:  179.723,80 Kč  

ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2008: 1.261.403,76 Kč  

převod do rezervního fondu  252.281,00 Kč 

odvod městu:  1.009.122,76 Kč 

ZŠ TGM – hospodářský výsledek 2008  
(z toho zisk 43.492,50 Kč z VHČ) 

334.829,57 Kč  

převod do rezervního fondu 267.863,57 Kč  

odvod městu:  267.863,57 Kč  

  

15) Zastupitelstvo města schvaluje použití hospodářských výsledků příspěvkových organizací 
dle návrhu rady města takto: 

MKS – hospodářský výsledek 2008 1.227 Kč 

Převod do rezervního fondu - celý HV/  1.227 Kč  

odvod městu:  0 Kč 

Penzion – hospodářský výsledek 2008 498.000 Kč 

Převod do rezervního fondu 100.000 Kč  

odvod městu:  398 000 Kč 

Domov důchodců – hospodářský 
výsledek 2008: 

20 Kč  

Vzhledem k výši hospodářského výsledku bude převedena celá částka do 
rezervního fondu příspěvkové organizace. 

  

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – navýšení org. 9032 
- Zastřešené pódium o 300 000,- Kč a snížení org. 73 – Rezerva – investice a provoz o 300 
000,- Kč.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – navýšení org. 8026 – Diakonie 
– 2.část o 700 000,- Kč a snížení org. 73 – Rezerva – investice a provoz o 700 000,- Kč. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8 – navýšení org. 9031 – Penzion – 
projekt úspory energií část o 580 000,- Kč a snížení org. 73 – Rezerva – investice a provoz o 
částku 580 000,- Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – snížení org. 9899 o 5 810 
000,- Kč dle přílohy. 
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20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, navýšení org. 9020 smuteční 
síň a snížení org. 9899 – velké opravy o 250 000,- Kč. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace a rozpočtové opatření č. 11 - snížení 
příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Sušice ve výši 
obdržené dotace – 554 000,- Kč – snížení org. 249 a zvýšení org. 73 – rezerva na investice a 
provoz o tutéž částku. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, navýšení org. 249 příspěvek na 
provoz /navýšení mzdových prostředků/ dle nových platových tabulek o částku 252 000,- Kč 
celkem, v členění na jednotlivé položky a snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz o 
tutéž částku.  

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, navýšení org. 252 příspěvek na 
provoz /navýšení mzdových prostředků/ dle nových platových tabulek o částku 129 000,- 
Kč v členění na jednotlivé položky a snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz o tutéž 
částku.  

24) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 15 – snížení organizace 73 (rezerva na 
provoz a investice) o 55 000,- Kč a povýšení organizace 239 (civilní připravenost na krizové 
stavy) o tutéž částku.    

25) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 - zřízení nové org. č. 9036– ZŠ 
Lerchova, sportoviště - 40 000,- Kč a snížení org. 83 – Projekty o 40 000,- Kč.  

26) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného finančního 
příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény 
ve Velharticích. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17, zřízení nové org. 
194 Příspěvek pro Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény ve 
Velharticích a snížení org. 73 o tutéž částku. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 – zvýšení provozního příspěvku 
pro MKS ve výši 382 000,- Kč/ org. 252/ - na provoz a přijetí dotace – povýšení org. 252. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku 
Římskokatolické farnosti Sušice na opravu střešní krytiny kostela sv. Václava - ve výši 491 
000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19 – nová org. 195 – 
Příspěvek Římskokatolické farnosti na opravu kostela sv. Václava ve výši 491 000,- Kč a 
snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

29) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci MKS odvod z investičního fondu ve 
výši 115 000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20, povýšení 
organizace 252 – příjmy o 115 000,- Kč a povýšení příspěvku na provoz org. 252 MKS o tutéž 
částku. 

30) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21 - snížení příspěvku na provoz 
org. 252 / původní výše příspěvku na regionální knihovnu/ o 358 000,- Kč a zvýšení org. 73 – 
rezerva na investice a provoz. 

31) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2009 dle přílohy a znění 
smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného finančního příspěvku na pravidelnou činnost 
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kulturních, zájmových a volnočasových organizací a pověřuje starostu podpisem smluv. 
Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 190. 

32) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost sportovních organizací na rok 2009 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí 
podmíněně návratného finančního příspěvku na pravidelnou činnost sportovních organizací 
a pověřuje starostu podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 183. 

33) Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného 
finančního příspěvku na činnost s Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 

34) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Otavská plavba“. Zastupitelstvo města 
souhlasí, v případě získání dotace, s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s 
Regiem Písek, o. p. s., Budějovická 102, 397 01 Písek, IČ 26076462, v rámci projektu „Otavská 
plavba“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
Zastupitelstvo města schvaluje, v případě získání dotace, vyčlenění finančních prostředků ve 
výši 950.000,- Kč v rozpočtu Města Sušice na rok 2010 na předfinancování projektu „Otavská 
plavba“. 

35) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi 
Městem Sušice, jako nabyvatelem a firmou Hemazi spol. s r.o. Domažlice, jako převodcem, 
na část pozemků parc.č. 153 a parc.č. 2372 v k.ú. Sušice nad Otavou (viz Příloha). V rámci 
realizace protipovodňových opatření na řece Otavě. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu 
o omezení vlastnického práva vlastníka pozemků mezi Městem Sušice, jako povinným a 
firmou Hemazi spol. s r.o. Domažlice, jako oprávněným, týkající se práva vstupu a průjezdu 
přes pozemky parc.č. 1178/1, 1181/1 a 1181/3 v k.ú. Sušice nad Otavou (viz Příloha). 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smluv. 

36) Zastupitelstvo města schvaluje znění pravidel pro „Poskytování finančních příspěvků na 
pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ dle přílohy.  

  

b) j m e n u j e 

1) Zastupitelstvo města jmenuje členy správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. v tomto složení: 
Ing. Pavel Löffelmann, Ing. Stanislav Karas, MUDr. František Musil, Jaroslava Malagová, 
Michal Malina a Jan Květoň. Funkční období nových členů začne od 1.7.2009. 

c) 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. 65 m2 paní , za kupní cenu ve výši 
200,- Kč/m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náhrady s prodejem spojené. 

  

d) b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zprávu předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2009 
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Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. června 2009 

  

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, Mgr. Zdeňka Řezníčková.  

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

4) Zastupitelstvo města schvaluje na základě požadavků poptávkového řízení, záměr prodeje 
stavební parcely č. 3216, stavební parcely č. 3218 a stavební parcely č. 3224 v k.ú. Sušice nad 
Otavou včetně staveb na parcelách umístěných. 

5) 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. 3 Územního plánu města Sušice dle předloženého návrhu.  

6) Zastupitelstvo města Sušice projednalo Závěrečný účet roku 2008 a vyjadřuje /na základě 
zákona č. 250/2000 Sb., §17, odst. 7/ souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22, tj. povýšení org. č. 62 o částku 
380 tis. Kč, finanční částka bude čerpána z org. 73-Rezerva investice a provoz. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 23, a to povýšení org. 267 Tepelné 
hospodářství (Rekonstrukce kotelny), povýšení org. 98 Běžný účet o částku 3,5 mil. Kč z 
Fondu teplo. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje novou organizaci rozpočtu města 9037 – Bazén a schvaluje 
rozpočtové opatření č.24 – org. 9037 – Bazén - bude navýšena o 1000,00 tis.Kč a org.98 – 
běžný účet - bude navýšena o částku 1000,00 tis.Kč. Tato částka bude určena pro zhotovení 
studie, projektové dokumentace a zajištění všech dalších nutných příloh pro podání žádosti o 
dotaci. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25 - nařizuje odvod z investičního 
fondu ve výši 250.000,- Kč do rozpočtu města / org. 209 – MŠ Smetanova odvod - povýšení 
příjmů/ a povýšení příspěvku na provoz u org. 209 - MŠ Smetanova o tutéž částku.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, kterým se z organizace 98 
povýšení běžný účet/ povýšení z fondu voda převedou finanční prostředky ve výši 450.000,- 
Kč na organizaci 7003- Příkopy kanalizace – havárie/. 
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12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27 – navýšení org. 9009 – ZŠ 
Lerchova – požárně bezpečnostní řešení o 400 000,- Kč a snížení org. 8045 – ZŠ Lerchova – 
bezbariérový přístup o 400 000,- Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28 – povýšení organizace 252 – 
příspěvek na provoz MKS o 20 tis Kč a povýšení organizace 98 – zůstatek minulých let o 20 tis 
Kč. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29 a to organizaci 280 – správa 
města ponížit položky na výdajích 530 tis pro koupaliště a 400 tis pro WC a v příjmech o 30 
tis pro koupaliště a 140 tis pro WC, celkově tedy snížit organizaci 280 ve výdajích o 760 tis Kč, 
do organizace 275-koupaliště zavést položky příjem 30 tis a výdej 530 tis a do organizace 
276-WC zavést položky příjem 140 tis a výdej 400 tis. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30, kterým se z organizace 80 – 
Rezerva na havárie převedou finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na organizaci 9038 – 
ulice Na Kateřince. Dále zastupitelstvo města schvaluje odstranění havarijního stavu firmou 
Sušická stavební s.r.o. za cenu ve výši 155.823,35 Kč bez DPH.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 31, kterým se z organizace 301 – 
Rezerva voda převedou finanční prostředky ve výši 6.800.000,- Kč na organizaci 8018- 
Nuželická 10.etapa. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje věcné břemeno umístění čistírny odpadních vod, vstupu a 
vjezdu za účelem opravy a údržby zařízení čistírny odpadních vod na pozemkové parcele č. 
1020 v k.ú. Sušice nad Otavou ve prospěch žadatele, Mgr. Jiřího Kováříka, bytem Sušice.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu 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, spočívající v 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. 377/1, v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 50 bm. Zastupitelstvo města 
schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2 500,- Kč + DPH stanovenou na 
základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje vypsání architektonické (ideové) soutěže na možnost 
využití „Branky“ v roce 2010. 

20) Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu ZŠ Lerchova: Modernizace vybavení ZŠ Sušice 
Lerchova s celkovým nákladem 1.577.985,- Kč. Potvrzuje, že město Sušice zajistí ze svého 
rozpočtu předfinancování projektu do výše 1,6 mil. Kč a souhlasí s tím, aby si 
spolufinancování projektu zajistila škola.  

21) Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu ZŠ Komenského ul..: Modernizace vybavení ZŠ 
Sušice Komenského s celkovým nákladem.3.452.060,- Kč. Potvrzuje, že město Sušice zajistí ze 
svého rozpočtu předfinancování projektu do výše 3,5 mil. Kč a souhlasí s tím, aby si 
spolufinancování projektu zajistila škola.  

22) Zastupitelstvo města schvaluje výběr nového provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury dle zákona 128/2000 Sb., o obcích a ukládá radě města zajistit tento výběr.  
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23) Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích 
bývalého areálu Sola dle žádosti firmy AAAINDUSTRY.CZ a.s. Praha /a to za podmínky 
souhlasu veškerých dotčených orgánů a účastníků řízení /. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Sociální služby Města Sušice a pověřuje starostu města podpisem uvedeného dodatku. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko v Sušici a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby krytého bazénu v Sušici, s tím, že umístění 
bude navrženo v prostoru vedle zimního stadionu a bude navrženo propojení technologií 
zimního stadionu a krytého bazénu tak, aby bylo maximálně využito odpadní teplo. Pro 
realizaci záměru bude podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci města Sušice s obcemi ve správním obvodu 
Sušice při výkonu veřejné služby v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci hmotné 
nouzi, v platném znění. V rámci této spolupráce město Sušice umožní výkon veřejné služby 
pro občany jiných obcí ve správním obvodu jestliže o to projeví tyto obce zájem. 

  

b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o  prodeji stavební parcely č. 2830 o výměře 55 m2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, spolu s objektem bez č.p. na parcele umístěném panu 

za kupní cenu ve výši 85 720,- Kč s tím, že kupující zároveň uhradí i 
náklady s prodejem spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku ve výši 
1.440.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sušice na rekonstrukci zadního fotbalového hřiště s 
umělým trávníkem III. generace, schvaluje smlouvu na poskytnutí příspěvku a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku ve výši 
491.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sušice na opravu střešní krytiny kostela sv. Václava a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

4) 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. 

  

c) bere na vědomí 

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období leden 
až květen 2009. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 23.4.2009 včetně 
doporučeného opatření daného k čerpání finančních prostředků z daňových výnosů státu, 
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které MÚ dostává prostřednictvím FÚ Sušice a zápis finančního výboru ze dne 9.6.2009 
včetně požadavku revokace usnesení zastupitelstva města ze dne 11.3.2009 bodu 9. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 
leden až květen 2009. 

5) Zastupitelstvo města na základě výsledků poptávkového řízení bere na vědomí skutečnost, 
že optimální řešení problematiky využití celého areálu kasáren je v přímé souvislosti s 
projednáním změny územního plánu č. 3.  

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části stavební parcely č. 1223 o výměře cca 
1130 m2, včetně části objektu bez č.p. na parcele umístěné.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemkové parcely č. 226/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 7 088 m2. 

3) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 1020 v k.ú. Sušice 
nad Otavou. 

4) Zastupitelstvo města neschvaluje realizaci směny částí ppč. 1019/1 a 1020 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 136 m2 za stavbu příjezdové komunikace umístěné na ppč. 1019/1 
v k.ú. Sušice nad Otavou.  

5) Zastupitelstvo města neschvaluje věcné břemeno vstupu a vjezdu na pozemkové parcele 
č. 1020 v k.ú. Sušice nad Otavou za účelem příchodu a příjezdu k objektu Fit hotelu na 
stavební parcele č. 3201v k.ú. Sušice nad Otavou, ve prospěch žadatele, 

, vzhledem k tomu, že tato parcela je veřejným prostranstvím. 

6) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí ppč. 1019/1 a 1020 v k.ú. Sušice nad Otavou 
o výměře cca 136 m2. 

7) Zastupitelstvo města neschvaluje směnu části pozemkové parcely č. 185/1 v k.ú. 
Vrabcov za část pozemkové parcely č. 207 a část pozemkové parcely č. 213 v k.ú. Vrabcov.  

8) Zastupitelstvo města nesouhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemku PK 
405/1 v k.ú. Sušice nad Otavou dle žádosti pana /a to za 
podmínky souhlasu veškerých dotčených orgánů a účastníků řízení /. 

9) Zastupitelstvo města neschvaluje přípravu akce stavebních úprav a nástavby Branky podle 
návrhu „Návrh kulturní vstupní brány“, Mgr. ing. arch. Karla Jandy, z června 2008. 

  

e ) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje města zahájit jednání o dokoupení 
části pozemku p.č.199/1 v k.ú. Sušice nad Otavou s vlastníkem pozemku TJ Sušice.  

  

Petr Mottl  
starosta města 
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Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. září 2009 

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 Jiří Zahradník. 

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

4) Zastupitelstvo města souhlasí s dočasným použitím účelových fondů města na překlenutí 
časového nesouladu mezi celkovými investičními výdaji na dotované akce a příjmem dotací. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se zvýší org. 7003 - 
Příkopy kanalizace – havárie o 1,000.000 Kč. Tato částka bude hrazena takto:  
•           snížení organizace 9018 – Nový vodojem Pod lesem o 300 000,- Kč  
•           snížení organizace 9023 – Luh – jímací území o 300 000,- Kč  
•           povýšení org. 98 běžný účet – /povýšení z fondu voda/ o 400.000,- Kč  

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35. – zvýšení org. 9009 ZŠ Lerchova 
– požárně-bezpečnostní opatření o 1,260.000 Kč. Toto navýšení bude řešeno takto:  
•           Snížení org. 8038 – Branka – o 900.000,-Kč  
•           snížení org. 216 – pol. teplo - příspěvek na provoz ZŠ Lerchova o 200.000,- Kč  
•           zvýšení příjmů org. 216 ZŠ Lerchova - odvod do rozpočtu města z investičního fondu 
školy ve výši 160.000 Kč.  
Zastupitelstvo města schvaluje převod částky 160.000,- Kč z rezervního do investičního fondu 
příspěvkové organizace ZŠ Lerchova ul. a nařizuje odvod do rozpočtu města z investičního 
fondu ZŠ Lerchova do rozpočtu města ve výši 160.000,- Kč 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37 – org. 9031 Penzion – projekt 
úspory energií navýšit o 200.000,- Kč a zároveň org. 83 – Projekty snížit o 200.000,- Kč.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se ogr. 98 běžný účet 
povýší /povýšení z fondu voda/ o 800 000,- Kč, a novou organizaci 9039 – Ul. Na Burince 
kanalizace – havárie ve stejné výši. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39 – snížení org. 88 globální dotace 
o 73.000,- Kč a zvýšení org. 98 běžný účet – KZ z minulých let o tutéž částku. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40 snížení org 99 v celkové výši 
12,2 mil Kč / dle návrhu/ a zvýšení org 98 /KZ minulých let/. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41 – snížení org. 250 příspěvek na 
provoz Domova důchodců o 2,603.000 Kč a jeho přerozdělení dle přílohy.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 42, tj. povýšení org. č. 9012-
Chodník Č. Dvorce o částku 750 tis. Kč, finanční částka bude čerpána z org. 1951-Územní 
plán. Zastupitelstvo města pověřuje radu města přijetím finanční dotace ve výši 250 tis. Kč a 
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provedením příslušného rozpočtového opatření / přijetí dotace ve výši 250 tis. Kč a povýšení 
org. 9012 o 250 tis. Kč /. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 98 běžný účet 
povýší /povýšení z fondu voda/ o 550 000,- Kč a zvýší se organizace 7011 – Hrádecká – 
obnova vodovodu. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44, kterým se org. 98 běžný účet 
povýší /povýšení z fondu voda/ o 300 000,- Kč a zvýší se organizace 301 – Vodní hospodářství 
o tutéž částku. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 98 běžný účet 
povýší /povýšení z fondu voda/ o 500 000,- Kč, a novou organizaci 9040 – Ul. Hrádecká - 
posílení dešťové kanalizace ve výši 500.000 Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46, kterým se převedou finanční 
prostředky z org. 83- Rezerva na projekty ve výši 100.000,- Kč na novou organizaci 9041- 
Santos ostrov pokladů. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 47, kterým na org. 6048 dojde k 
těmto změnám:  
•           snížení příjmů o 1.734 tis.Kč,  
•           zvýšení výdajů-etapy 1 mil.Kč,  
•           zvýšení výdajů – most 2,5 mil. Kč.  
 Tato změna se pokryje z organizace 98-běžný účet konečný zůstatek z minulých let. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 48, kterým se z org. 98 – běžný 
účet / navýšení/– rezerva fond voda převedou prostředky ve výši 750.000, - Kč na organizaci 
9027 – Křičkova – komunikace. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 49 – zvýšení příjmů u org. 252 MKS 
a zvýšení příspěvku na provoz – org. 252 MKS o částku 30 000,- Kč. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 51, kterým se z org. 98 – povýšení 
běžný účet – povýšení z fondu voda převede na org. 9017 – Americké armády – 
ostatní částka 500.000,- Kč  

21) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 1090 v k.ú.Sušice nad 
Otavou o výměře 372 m2, včetně objektu k bydlení č.p. 622 na parcele umístěném. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sušice 
jako povinným a firmou ZČP Net, s.r.o. se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72 Plzeň jako 
oprávněným, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět, v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemkových parcelách č. 206/5, 968/2, 
968/8 a 2303 v kú. Sušice nad Otavou o výměře 33658 m2 a celkové délce vedení 786 
bm. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 39 300,- Kč 
+ DPH stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene ze dne 19.5.2009 Městem Sušice firmou ZČP Net, s.r.o. se sídlem v 
Plzni.  
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24) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Sociální služby Města Sušice a pověřuje starostu města podpisem uvedeného dodatku. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko v Sušici a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Domov důchodců Sušice a pověřuje starostu města podpisem dodatku 

27) Zastupitelstvo města schvaluje dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových 
organizací:   
•           Základní škola Sušice, Komenského 59   
•           Základní škola T.G.Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129   
•           Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095   
•           Mateřská škola Sušice, Tylova 920   
•           Školní jídelna Sušice, Nuželická 25 a pověřuje starostu města podpisem uvedených 
dodatků. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Komunitní centrum Sušice“ ve výši 
do 53 200 tis. Kč bez DPH, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků na podíl města na dotaci do rozpočtu města (ve členění dle žádosti o dotaci) a 
finanční krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi 
úhradou faktury a obdržením dotace.  

30) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušická kulturní regionální aula“ ve výši do 
36,1 mil Kč bez DPH, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na 
podíl města na dotaci do rozpočtu města (ve členění dle žádosti o dotaci) a finanční krytí 
projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi úhradou 
faktury a obdržením dotace.  

31) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Sušice č. 1/2009 k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství. 

32) Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč 
„Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle“ na výstavbu rozhledny na Sedle. Částka bude 
hrazena z org. 180 - kancelář starosty. 

  

b) 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 paní , za kupní cenu ve výši 800,- 
Kč/m2, povýšenou o částku 3 313,- Kč, která představuje poměrnou část nákladů na přeložku 
inženýrských sítí zjištěných pod prodávanou parcelou. Kupující zároveň uhradí i náklady s 
prodejem spojené. 

2) 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,- 
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Kč/m2, povýšenou o částku 3 313,- Kč, která představuje poměrnou část nákladů na přeložku 
inženýrských sítí zjištěných pod prodávanou parcelou. Kupující zároveň uhradí i náklady s 
prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 20 m2 manželům , za kupní 
cenu ve výši 800,- Kč/m2, povýšenou o částku 3 313,- Kč, která představuje poměrnou část 
nákladů na přeložku inženýrských sítí zjištěných pod prodávanou parcelou. Kupující zároveň 
uhradí i náklady s prodejem spojené. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 20 m2 manželům , za 
kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2, povýšenou o částku 3 313,- Kč, která představuje poměrnou 
část nákladů na přeložku inženýrských sítí zjištěných pod prodávanou parcelou. Kupující 
zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

c) b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za 
období červenec až srpen 2009. 

  

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

1) Zastupitelstvo neschvaluje návrh pana Kůse neschvalovat objednání znaleckého posudku v 
objektu bývalých kasáren Pod Kalicem a nechat zpracovat studii tohoto území. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje objednání znaleckého posudku nemovitostí nutného ke 
stanovení ceny nemovitostí v areálu Pod Kalichem. 

  

e) o d k l á d á 

1) Zastupitelstvo města odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky Města Sušice o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
příští jednání zastupitelstva města. 

  

f) v o l í  

1) Zastupitelstvo města volí přísedící Okresního soudu v Klatovech dle jmenného seznamu z 
přípisu okresního soudu ze dne 4. 8. 2009. 

 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. listopadu 2009 

            

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Čestmír Kříž a Jan Květoň.  

3) Ověřovatele zápisu: Josefa Polaufa a PhDr. Ludmilu Szvitkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-0001543/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v možnosti strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, vstupovat a vjíždět 
na dotčené nemovitosti v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou Stavby, její 
realizací a jejím uvedením do provozu. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou 
pozemková parcele č. 2278/2 EN díl 1, pozemková parcela č. 2359/15 a pozemková parcela 
č. 2239/1 k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 2 525,- Kč stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 
ze dne 21.1.2008. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0004708/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v možnosti strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, vstupovat a vjíždět 
na dotčené nemovitosti v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou Stavby, její 
realizací a jejím uvedením do provozu. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou 
pozemková parcela č. 2278/2 EN díl 1, a pozemková parcela č. 2359/15 k.ú. Sušice nad 
Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 200,- 
Kč stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002096/1 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8 
Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v právu oprávněného provozovat zařízení distribuční 
soustavy NN na dotčených nemovitostech povinného, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční 
soustavy. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemková parcela č. 370/1 v 
rozsahu 82,47 m2 a pozemková parcela č. 377/1 v rozsahu 57,40 m2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2 975,- 
Kč. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001032/2 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8 
Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v právu oprávněného provozovat zařízení distribuční 
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soustavy NN na dotčených nemovitostech povinného, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční 
soustavy. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemková parcela č. 313/1 PK v 
rozsahu 55 m2 a pozemková parcela č. 2448 v rozsahu 19 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1930,50 Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940 Ústí 
nad Labem jako oprávněným spočívající v právu oprávněného zřídit a provozovat zařízení 
distribuční soustavy plynárenského zařízení v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy. Dotčenou nemovitostí touto smlouvou je pozemková parcela č. 2359/15 k.ú. 
Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve 
výši 50,- Kč/bm stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje zpracování územní studie, řešící dopravní infrastrukturu, 
umístění inženýrských sítí a následného funkčního využití areálu Pod Kalichem, v souladu se 
schválenou změnou č. 3 Územního plánu Města Sušice (lokalita č.20:SM-smíšené území 
městské). 

10) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem 
Sušice a Tělovýchovnou jednotou Sušice, se sídlem F. Procházky 119 Sušice II., na odkoupení 
části pozemkové parcely č. 199/1 o výměře cca 2300 m2 a části pozemkové parcely č. 
1018/2 o výměře cca 870 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou za kupní cenu ve výši 1,03 Kč/m2 s 
tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0003319/3 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8 Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v možnosti strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, vstupovat a vjíždět 
na dotčené nemovitosti v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou Stavby, její 
realizací a jejím uvedením do provozu. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou 
pozemková parcela č. 429/1 a pozemková parcela č. 430 k.ú. Albrechtice u Sušice. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2 100,- Kč 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje Fond nemocnice, podmínky zřízení jsou uvedené v 
příloze. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky nájemného za rok 2009 do Fondu 
nemocnice. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 1 mil. Kč /plánovaný výdaj roku 2009/ 
do Fondu nemocnice. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 54 – vytvoření nové org. 9042– 
„Parkoviště Na Tržišti“, která bude navýšena o 120.000,-Kč a org. 83- Projekty bude snížena o 
120.000,-Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 55 - org. 213 – ZŠ TGM - zvýšení 
příspěvku na provoz o 309.000,- Kč a zvýšení příjmů u org. 213 o stejnou částku 
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17)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 56  
-           povýšení org. 9045 – povýšení příjmu o 400 000,- Kč – přijatá dotace  
-           snížení org. 216 o 100 000,- Kč (snížení výdajů) – snížení příspěvku na provoz pro ZŠ 
Lerchova  
-           zvýšení výdajové části org. 9045 o 500 000,- Kč (celkové výdaje na vybudování dvou 
multimediálních učeben) 

18) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č. 5663/2009 o poskytnutí finanční dotace na 
realizaci akce „Vybudování dvou multimediálních učeben“, která bude poskytnuta z rozpočtu 
Plzeňského kraje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 pro 
příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ tak, že 80 % hospodářského výsledku odvedou PO na 
účet města a 20 % si převedou do svých rezervních fondů.         

ZŠ Lerchova – hospodářský 
výsledek 2008 

1.261.403,76 Kč 

převod do rezervního fondu  252.281,00 Kč 

odvod městu 1.009.122,76 Kč  

z toho vráceno městu 
12/2008 

700.000,00 Kč 

skutečný odvod městu 2009 309.122,76 Kč 

20) Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovaný plán Programu regenerace MPZ Sušice na 
období 2010 – 2012 dle přílohy.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančního příspěvku v oblasti památkové péče 
pro rok 2009 ve výši 300. 000,-Kč z rozpočtové kapitoly 91 – Příspěvky památková péče 
jednotlivým žadatelům uvedených pod body 1)-8) dle předloženého návrhu. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje „Zásady pro poskytování finančního příspěvku na obnovu 
objektů v městské památkové zóně Sušice“. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000 Kč 
Provincii kapucínů v ČR (Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1) na obnovu kulturní památky 
Kláštera kapucínů v Sušici. Finanční příspěvek bude vyplacen z org. 350 – Příspěvky – 
památkové péče. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Sušice na zachování a obnovu hodnot 
historického stavebního fondu na území městské památkové zóny Sušice.  

  

b) r o z h o d l o  

  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 3721/2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře 2 m2 panu , za kupní cenu ve výši 200,- 
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Kč/m2, tj. za celkovou cenu 400,- Kč s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 
spojené. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 370/12 o výměře 478 
m2, za kupní cenu ve výši 120,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 57 360,- Kč, od firmy TERASO 
Horažďovice s.r.o. se sídlem Blatenská 587 Horažďovice.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že půjčka Nemocnice o.p.s., kterou má tato 
organizace splatit v roce 2010 bude, po připsání celkové částky 2,764.000,- Kč na účet města, 
převedena do Fondu nemocnice. 

  

c) b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole usnesení z minulého 
jednání zastupitelstva. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy o činnosti kontrolního výboru za 
období červenec až listopad 2009. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ze dne 
5.11.2009. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve 
prospěch, , bytem Sušice, na stavebních parcelách č. 1340/1 a č. 506/1 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, neboť se jedná o veřejné prostranství. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře 266 m2.  

3) Zastupitelstvo města neschvaluje směnu části pozemkové parcely č. 1941/55 o výměře cca 
120 m2 za část pozemkové parcely č. 1941/111 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Sušice nad 
Otavou. 

4) Zastupitelstvo města neschvaluje revokaci svého usnesení v čl. d) odst. 2) ze dne 
16.9.2009 

  

e) r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo města revokuje dílčí usnesení ze dne 29. 4. 2009, bod a), č. 14), kterým bylo 
schváleno rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 pro příspěvkové organizace ZŠ, MŠ 
a ŠJ tak, že 80 % hospodářského výsledku odvedou PO na účet města a 20 % si převedou do 
svých rezervních fondů. 

ZŠ Lerchova – hospodářský 
výsledek 2008 

1.261.403,76 Kč 

převod do rezervního fondu  252.281,00 Kč 
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odvod městu 1.009.122,76 Kč  

  

f) n a ř i z u j e 

1) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci ZŠ T.G.Masaryka odvod z 
investičního fondu do rozpočtu města ve výši 309.000,- Kč. 

  

g) j m e n u j e  

1) Zastupitelstvo města jmenuje pana Bohumila Wudyho a MUDr. Jaroslavu Prajerovou do 
správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. a Ing. Jiřího Kinského a paní Janu Kolářovou do dozorčí 
rady Nemocnice Sušice o.p.s.  

  

h) d ě k u j e  

1) Zastupitelstvo města děkuje bývalým členům správní a dozorčí rady Nemocnice Sušice 
o.p.s. Ing. Pavlu Löffelmannovi, Ing. Jiřímu Raškovi, panu Josefu Maršátovi, Ing. Josefu 
Kutilovi a Ing. Lence Pechové za velmi dobrou práci. 

  

ch) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi připravit pro kontrolní práci členů finančního 
výboru právní výklad kompetencí vůči kontrolovaným organizacím. 

 

 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2009 

  

             

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 MVDr. Radek Švejd.  

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

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2010 dle organizací /zaslaný podkladový 
materiál/ – po úpravě dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ve výši 545.000,- Kč a 
schvaluje rozpočtové opatření č.63, kterým se povýší org. 350 – příjmy, a zároveň 350 – 
výdaje o částku 545.000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 64: - Snižuje se org. 9016 – příjmová 
část o 7 204,09 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – běžný účet (pokud by na běžném 
účtu nebyl dostatečný zůstatek bude přijat překlenovací úvěr tak, jak bylo zastupitelstvem 
schváleno již dříve). 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 65, kterým se povýší org. 9016 o 
400.000,- Kč a sníží se org. 6031 o tutéž částku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 66, kterým se povýší org. 9017 o 
100.000,- Kč a sníží se org. 6031 o tutéž částku. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 67: - Snižuje se org. 8046 – příjmová 
část o 7 188,12 tis.Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – běžný účet (pokud by na běžném 
účtu nebyl dostatečný zůstatek bude přijat překlenovací úvěr tak, jak bylo zastupitelstvem 
schváleno již dříve). 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 68: - Snižuje se org. 8047 – 
příjmová část o 3 450,42 tis.Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – běžný účet (pokud by na 
běžném účtu nebyl dostatečný zůstatek bude přijat překlenovací úvěr tak, jak bylo 
zastupitelstvem schváleno již dříve). 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 69, kterým se povýší org. 9027 o 
170.000,- Kč a sníží se org. 8044 o tutéž částku. 

12) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci odvod z investičního fondu ve výši 
400 tis. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 72. Povýšení org. 216 – 
příjmová část o částku 400 tis. Kč a snížení org. 98 – běžný účet o tutéž částku. 

13) Zastupitelstvo města souhlasí s převodem celkové částky 500 tis. z rezervního fondu do 
fondu investičního. Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci odvod z 
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investičního fondu ve výši 750 tis. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 
73. Povýšení org. 249 – příjmová část o částku 750 tis. Kč a snížení org. 98 – běžný účet o 
tutéž částku. 

14) Zastupitelstvo města souhlasí s převodem celkové částky   150 tis. z rezervního fondu do 
fondu investičního. Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci odvod z 
investičního fondu ve výši 300 tis. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 
74. Povýšení org. 250 o částku 300 tis. Kč – příjmová část a snížení org. 98 – běžný účet o 
částku 300 tis. Kč. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 75 – přijetí a použití dotací dle 
seznamu, v celkové výši 11.261,11 tis. Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 76: navýšení organizace 89 – Daň z 
příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 11 141 tis. Kč. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 77: navýšení příspěvku u org. 252 
– Městské kulturní středisko o 60 tis. Kč, snížení výdajů u org. 184 – příspěvky záj. 
organizacím o 6 tis. Kč a snížení výdajů u org. 190 – Příspěvek na kulturní a zájmová činnost 
dětí o 54 tis. Kč. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 78 – snížení příjmů – org. 13 – 
správní poplatky- doprava o 580 tis. Kč a zvýšení org. 90 – místní poplatky o tutéž částku. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003141/3 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8 
Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v právu oprávněného provozovat zařízení distribuční 
soustavy NN na dotčených nemovitostech povinného, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční 
soustavy. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemková parcela č. 472/1 a 
pozemková parcela č. 496 v k.ú. Nuzerov, v celkovém rozsahu 112,26 m2 vzdušného vedení 
NN. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6 679,47 
Kč. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003704/2 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8 
Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v právu oprávněného provozovat zařízení distribuční 
soustavy NN na dotčených nemovitostech povinného, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční 
soustavy. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemková parcela č. 1355/19 a 
pozemková parcela č. 2314/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, v celkovém rozsahu 460,91 bm 
zemního kabelu NN. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve 
výši 27 424,15 Kč. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0001519/ 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8 
Děčín 4 jako oprávněným, spočívající v právu oprávněného provozovat zařízení distribuční 
soustavy NN na dotčených nemovitostech povinného, vstupovat a vjíždět na dotčené 
nemovitosti povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční 
soustavy. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemková parcela č. 2029/29 v 
rozsahu 3,8 m2 zemního kabelu NN a pozemková parcela č. 194129 v rozsahu 10,2 m2 
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zemního kabelu NN v k.ú. Sušice nad Otavou.  
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 190,- Kč. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 38, 39, 40 a 41 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušici a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje Informační strategii, Bezpečnostní politiku, Informační 
koncepci a související provozně-bezpečnostní dokumenty Městského úřadu Sušice v souladu 
se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 529/2006 
Sb. o dlouhodobém řízení ISVS. 

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

25) Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení Města Sušice k projektu „Marketingová 
strategie a propagace Šumavy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je 
příjemcem dotace z ROP Jihozápad. Zastupitelstvo města prohlašuje, že Město Sušice má 
dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace 
Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 871.489,00 Kč. Zastupitelstvo města 
prohlašuje, že Město Sušice ručí za projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v 
plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 871.489,00 Kč. Zastupitelstvo města se zavazuje, 
že v případě porušení dotačních podmínek Městem Sušice a zkrácení, či úplném odebrání 
dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na 
účet Mikroregionu Šumava – západ. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 
smlouvy mezi Městem Sušice a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu 
vyplacených dotací z účtu Města Sušice na účet Mikroregionu Šumava – západ, v případě 
porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2010 
ve výši:  
-           pohyblivá složka celkem 47,87 Kč/m3, z toho vodné 19,15 Kč/m3, stočné 28,72 
Kč/m3     (vše bez DPH)  
-           pevná složka - podle přiložené tabulky pro výpočet dvousložkové ceny    

 Výpočet pevné a pohyblivé složky 

 Vodoměr 
pevná složka  
(Kč/vodoměr/rok) 

pohyblivá složka  
(Kč/m3) 

(m3/hod) počet vodné stočné celkem vodné stočné celkem 

2,5 1761 527 334 861 

19,15 28,72 47,87 6,0 112 1959 804 2763 

10,0 17 4215 1341 5557 
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 15,0 12  7744 2013 9758 

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů:  
1m3                        30,06    Kč                                            

  

b)         r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1366/2, o výměře cca. 
65 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou  za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 s 
tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. Kupní smlouva bude obsahovat 
právo odpovídající věcnému břemeni umístění vedení vodovodu, a právo vstupu a vjezdu na 
pozemek za účelem údržby a oprav vedení ve prospěch Města Sušice.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 1090 v k.ú. Sušice nad Otavou 
o výměře 372 m2, včetně objektu k bydlení č.p. 622 na parcele umístěném, společnosti 
Sušická stavební s.r.o. se sídlem Tichá 873 Sušice, za kupní cenu ve výši 1 700 000,- Kč s tím, 
že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.  

  

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 zprávu o činnosti finančního výboru. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy finančního výboru z kontroly ze dne 9.9.2009 
a 5.11.2009. 

  

d) j m e n u j e  

1) Zastupitelstvo města jmenuje Ing. Štefana Vilcseka do správní rady Nemocnice Sušice 
o.p.s., dále jmenuje pana Miroslava Vrhela, Mgr. Františka Březinu a paní Věru Fornousovou 
do dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

 

 

Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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