
 

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. února 2010 

 

 

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: MVDr. Radka Švejda a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán kontrol finančního výboru na rok 2010. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola Sušice, Lerchova ulice 1112, okr. Klatovy ze dne 14.6.2001 a pověřuje starostu 
města podpisem uvedeného dodatku. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2254/4 v 
k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 214 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 
18 Plzeň, ve správě Správy a údržby silnic Klatovy, se sídlem Za kasárny 324/IV Klatovy, do 
majetku Města Sušice. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2304/4 v 
k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 545 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 
18 Plzeň, ve správě Správy a údržby silnic Klatovy, se sídlem Za kasárny 324/IV Klatovy, do 
majetku Města Sušice. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0005069/1 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 je 
pozemková parcela č. 701/4 v kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 500,- Kč stanovenou na základě usnesení rady 
Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001817/1 
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 pozemková parcela č. 2314 PK v rozsahu 
129,2 bm vzdušného vedení NN a pozemková parcela č. 2314/1 v rozsahu 31 m2 zemního 
kabelu NN v k.ú. Sušice nad Otavou.  
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8 352,- Kč. 
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10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – navýšení org. 9031 – DPS Pod 
Svatoborem o 200.000,- Kč a snížení org. 83 – projekty o 200.000,-Kč. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - nová org. 9030 ve výši 240 
000,- Kč a snížení org. 73 rezerva na investice a provoz o tutéž částku. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace na výkon regionálních funkcí 
knihoven ve výši 357.000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, 
kterým se snižuje příspěvek na provoz MKS o 25 tis. Kč. Snížení org. 252 o 25 tis. Kč a snížení 
org. 98 – KZ zapojený do rozpočtu o tutéž částku. Zároveň se povýší org. 252 – příjmy o 357 
tis. Kč a sníží org. 98. 

  

b)         r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 360/32 v k.ú.Sušice nad 
Otavou o výměře 73 m2, manželům , bytem Sušice, za kupní 
cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. za celkovou částku 14 600,- s tím, že kupující uhradí i náklady s 
prodejem spojené.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávek roku 1998 za firmou První pozemní 
stavitelství Plzeň v celkové výši 1.625.662,08 Kč z důvodu nedobytnosti. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku 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.  

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

  

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 o hodnocení 
předběžných výsledků hospodaření města za rok 2009. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 2023/10 v k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 24 m2. 

  

e) o d k l á d á 

1) Zastupitelstvo města odkládá na jednání zastupitelstva dne 21.4.2010 odprodej 
pozemkových parcel č. 199/1 o výměře 2 300 m2 a č. 1018/2 o výměře 870 m2. 
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Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usneseníze zasedání zastupitelstva města  
ze dne 24. března 2010 

 

 

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v a l u j e 

1)  Program dnešního jednání. 

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

3)  Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a Věru Fornousovou. 

4)  Zastupitelstvo města schvaluje navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 
Ministerstva kultury ČR, finanční podíl z rozpočtu Města Sušice, podíl vlastníka) na podporu 
obnovy objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici dle doporučení komise pro 
přípravu, zpracování a realizaci programu MPZ, a to v následujícím členění: 

Dům č.p. 133, Náměstí Svobody – oprava vnějších omítek ve dvorním průčelí, oprava 
pavlače – v celkové výši 289.588,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu MK:  120.000,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu Města:  30.000,- Kč  
Podíl vlastníka:  139.588,- Kč  

Dům č.p. 135, Náměstí Svobody – oprava fasády a klempířských prvků, výměna okenních 
výplní ve 2.NP - v celkové výši 866.553,- Kč   
Příspěvek z rozpočtu MK:  280.000,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu Města:  90.000,- Kč  
Podíl vlastníka:  496.553,- Kč  
Ztupitelstvo města schvaluje zařazení dvou kulturních památek k financování z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010.   
Zastupitelstvo města pověřuje odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
k vypracování rozhodnutí adresovaných vlastníkům kulturních památek a starostu města 
pověřuje podpisem těchto rozhodnutí. 

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

6)  Zastupitelstvo města schvaluje účast Města Sušice v Projektu realizace optické páteřní 
sítě veřejné správy ve spolupráci s Plzeňským krajem. 

7)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 snížení organizace org. 9899 o 
celkem 2.750 tis. Kč a zvýšení jednotlivých čísel organizací dle návrhu o tutéž částku. 
Konečný zůstatek org. 9899 činí 200 tis. Kč. 
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8)      Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu rady města v tomto 
znění   

Investice + velké opravy 2010 - RO č. 6       

  návrh akcí pro rok 2010      Dotace 

1001 

Pavučina - navýšení o dotaci ve výši 4.900 tis 
Kč        Ve FISU již schváleno 600 tis jako podíl 
města - akce celkem 5.500 tis. Kč   4 900 4 900 

1017 ZŠ Lerchova - výměna oken v tělocvičně - pav. F   650   

1018 oprava komunikací po povodních - podíl města -    250   

1019 WC Santos - oprava   350   

7071 Pod Nebozízkem - kanal.+ povrchy   3 000   

8045 ZŠ Lerchova - bezbariér. Řešení - pokračování   150   

8053 Sběrný dvůr - podíl města 3,5 mil. Kč 14 000 16 000 12 500 

9021 nábř. K. Houry -realizace projektu -arch.K.Janda 7 000 4 500   

  ve Fisu 180 tis. - navýšení o 4500 tis. Kč       

9019 Drahelinky - podchycení VKV   4 000   

9041 Santos-ostrov pokladů   30   

  Potřeba navýšení celkem   33 830   

          

  Zdroje pro navýšení       

1001 Pavučina - dotace - navýšení příjmu   4900   

8053 dotace - sběrný dvůr   12 500   

9999 předpokládaný příjem za prodej domu Na Hrázi   1 700   

98 KZ z roku 2009   3 600   

9900 
org. 9900 - schváleno 17.12.2009 celkem 3217 
tis. Kč   3 217   

216 ZŠ Lerchova vratka-odvod do rozp. zřizovatele   682   

216 ZŠ Lerchova vratka-odvod do rozp. zřizovatele   104   

301 org. 301-fond rezerv- rozpočet 2010 - snížení    7 000   

73 org. 73 - rezerva na investice a provoz   127   

  Zdroje pro navýšení celkem   33 830   
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Investice - organizace 284 - bytové hospodářství - celkem 18.915 tis. Kč na 
vyjmenované investice 

1014 DPS Na Baště okna+zateplení - investice   3 200   

1015 3 varianty dle cenové nabídky   9 745   

   výměna oken č.p. Pravdova1060-1068       

  
 výměna oken č.p. Pravdova1060-1068+ 
Sirkařská 973-6       

  
výměna oken č.p. Pravdova1060-1068+ 
Sirkařská 973 - 980       

1016 u. Vodní - 141,142 - zateplení + okna - investice   5 970   

  celkem   18 915   

9)   Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – nová org. 1020 – Diakonie – 
výměna oken o 70.000,-Kč a snížení org.73 – rezerva na investice a provoz o 70.000,-Kč. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8 – navýšení org. 9014 – 
Komunitní centrum – přístavba ZUŠ o 20.000,-Kč a snížení org. 73 – rezerva na investice a 
provoz o 20.000,- Kč. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – navýšení org. 8035 – Kino 
přestavba o 20.000,-Kč a snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz o 20.000,- Kč. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – navýšení org. 9009 – ZŠ 
Lerchova – požárně bezpečnostní řešení o 70.000,- Kč a snížení org. 73 – rezerva na investice 
a provoz o 70.000,- Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje převedení celého hospodářského výsledku z hospodářské 
činnosti – bytového hospodářství za rok 2009 na základní běžný účet města. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje zásady města Sušice pro udělování čestného občanství 
města Sušice. 

15) Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci na pořízení 
vozidla CAS pro potřeby SDH Sušice v hodnotě 5,6 mil. Kč. Město Sušice se bude na 
zakoupení vozidla podílet částkou do 2,6 mil. Kč (2 mil. Kč dotace z MV ČR, 1 mil. Kč 
z Plzeňského kraje, 600 tis. Kč za předpokládaný prodej stávajícího vozidla CAS T 815) a 
schvaluje zahrnutí této částky do rozpočtu výdajů na rok 2011.  

  

b)     b e r e n a   v ě d o m í 

1)   Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

  

c)      u d ě l u j e  

1)   Zastupitelstvo města Sušice uděluje Čestné občanství města Sušice panu Josefu Holíkovi.  
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Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. dubna 2010 

 Zastupitelstvo města:  

a) s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jan Květoň a Daniel Čámský. 

3) Ověřovatele zápisu: PhDr. Ludmilu Szvitkovou a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2010 dle přílohy a znění 
smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného finančního příspěvku na pravidelnou činnost 
kulturních, zájmových a volnočasových organizací a pověřuje starostu podpisem smluv. 
Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 190. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost sportovních organizací na rok 2010 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. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje použití hospodářského výsledku za rok 2009 pro ZŠ 
Komenského, ZŠ TGM, MŠ Smetanova, MŠ Tylova a ŠJ Nuželická v tomto členění: 80% HV 
odvedou příspěvkové organizace na účet města a 20% si převedou do svých rezervních 
fondů. ZŠ Lerchova si převede 100% částky HV do svého rezervního fondu. 

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2009: 464.047,09 Kč  
převod do rezervního fondu:  92.809,42 Kč (čerpání: 68.809,42 Kč – stavebnice, 24.000,- Kč 
deky a povlečení na 4 třídy)  
odvod městu:    371.237,67 Kč 

MŠ Tylova – hospodářský výsledek 2009: 201.177,09  Kč  
převod do rezervního fondu: 40.235,42 Kč (čerpání:  40.235,42 Kč – šatnové bloky do 1. a 2. 
třídy)  
odvod městu:   160.941,67 Kč  

ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 2009: 353.945,63 Kč (z toho zisk 877,05 Kč z VHČ)  
převod do rezervního fondu  70.789,13 Kč (čerpání: 70.789,13 Kč – konvektomat)  
odvod městu:   283.156,50 Kč 

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2009:  336.457,07 Kč (z toho zisk 4.601,57 Kč z VHČ)  
převod do rezervního fondu:  67.291,41 Kč (čerpání: 55.291,41 Kč – odvětrání, 12.000,- Kč – 
nábytek do tříd)  
odvod městu: 269.165,66 Kč     

ZŠ TGM – hospodářský výsledek 2009: 198.603,40 Kč (z toho zisk 62.354,- Kč z VHČ)  
převod do rezervního fondu:   39.720,68 Kč (čerpání: dle přílohy)  
odvod městu: 158.882,72 Kč 
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ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2009: 163.599,81 Kč ( z toho zisk 97.744,20 Kč z VHČ)  
převod do rezervního fondu: 163.599,81  Kč (čerpání: dle přílohy)  
odvod městu: 0,0 Kč 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11: snížení organizace 73 - rezerva o 
částku 198.000,- Kč a povýšení příspěvku na provoz u organizace 213 – ZŠ TGM o tutéž 
částku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se převede z organizace 
7003 – Příkopy – zádlažba částka 200 000,- Kč na organizaci 9018 - Nový vodojem Pod lesem. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, kterým se povýší org. 1015 – 
Sirkařská – výměna oken o 3.000.000,- Kč a stejnou částku se poníží org. 1016 – Vodní č.p. 
141,142.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových 
organizací a jejich použití dle návrhu rady města. 

MKS – výsledek hospodaření 2009: 155.000 Kč  
Převod do rezervního fondu (nákup 2 počítačů a 3 monitorů):  31.000_Kč   
odvod městu /80%/ : 124.000 Kč 

Penzion – výsledek hospodaření 2009:   277.000 Kč  
Převod do rezervního fondu:  55.000 Kč  
odvod městu: / 80%/: 222.000 Kč 

Domov důchodců – výsledek hospodaření 2009: 99.000 Kč  
Převod do rezervního fondu 99.000 Kč   
odvod městu:   0    Kč   
U této příspěvkové organizace byl příspěvek od města v roce 2009 - 0,- Kč, z tohoto důvodu 
navrhuje rada města převedení celého výsledku hospodaření do rezervního fondu a jeho 
použití na nákup 3 ks polohovacích postelí, včetně kompresorů. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení příspěvku na opravu vnitřní elektroinstalace 
kostela ve výši 50 tis. Kč. Částka bude hrazena o org. 180.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0005351/1    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 je 
pozemková parcela č. 2256/4 v kú. Sušice nad Otavou. 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. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0005107/1 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 je 
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pozemková parcele č. 360 PK kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 175,- Kč stanovenou na základě usnesení rady 
Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0004576/8     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 pozemkové parcely č. 2297 PK, 2293/1 EN a 911/5 kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo 
města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10 800,- Kč,- Kč, 
stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

15) Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1941/124 o výměře 2951 
m2 spolu s objekty a zařízením na parcele umístěnými a stavební parcele č. 2081 o výměře 
141 m2 spolu s objektem ubytovny na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou za 
minimální kupní cenu dle znaleckého posudku tj. 1 626 700,- Kč s tím, že kupující uhradí i 
náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města vyzývá tři žadatele, kteří do dnešního dne 
podali své žádosti, aby je doplnili o nabídku kupní ceny a podnikatelský záměr. Termín na 
doplnění nabídek v zalepených obálkách s označením „Vodácké tábořiště“ je do 12:00 hodin 
dne 6. května 2010. 

16) Zastupitelstvo města souhlasí s architektonickým řešením akce Nábřeží Karla Houry – 
stavební úpravy veřejných ploch.  

17) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje transformaci organizací Sociální služby města 
Sušice a Domov důchodců Sušice dle předloženého časového harmonogramu. 

b) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely 431/1 v k.ú. Humpolec u 
Sušice o výměře cca. 20 m2 manželům  za kupní 
cenu ve výši 200,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci svých usnesení v čl. b) rozhodlo, odstavcích 1, 2, 
4 ze dne 16.9.2009 o prodeji částí pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o 
výměrách 20 m2 a schválení nového znění na základě změny geometrického plánu. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca. 19 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. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca. 19 m2 panu J  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. 
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5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca. 19 m2 manželům , bytem 
Dražovice, 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) p o d p o r u j e  

1) Zastupitelstvo města Sušice podporuje nesouhlasné stanovisko zastupitelstva obce Dlouhá 
Ves s výstavbou elektrárny na spalování biomasy.  

  

d) b e r e n a   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

  

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

1) Zastupitelstvo neschvaluje, 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, pořízení změny č. 4 Územního 
plánu města Sušice na základě předložených námětů v rámci jeho páté aktualizace.  

  

f) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá MÚ Sušice připravit řešení nedostatečné kapacity mateřských 
škol v Sušici na příští jednání zastupitelstva.  

  

g) o d k l á d á  

1) Zastupitelstvo města odkládá projednání prodeje části pozemkové parcely č. 1920/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou na příští jednání zastupitelstva.  

  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30. června 2010 

   

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 Mgr. Čestmír Kříž. 

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

  

b) b e r e    n e   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 18.5. 2010. 

  

c) s t a n o v u j e  

1) Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání stanovuje podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného zastupitelstva 
na 21. 

  

d) p r o j e d n a l o  

1) Zastupitelstvo města Sušice projednalo Závěrečný účet roku 2009 a vyjadřuje /na základě 
zákona č. 250/2000 Sb., §17, odst. 7/ souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

  

e) s c h v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14, zvýšení org. 280 – údržba města 
o 1 150 000,- Kč a snížení org. 73 - rezerva na investice a provoz o tutéž částku. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15 – finanční prostředky ve výši 30 
tis převést z organizace 73 – rezervy do organizace 274 – zimní stadion a dále schvaluje 
změnu použití prostředků ve výši 200 tis na provedení navrhovaných oprav v této organizaci.  

3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 – navýšení org. 1020 – Diakonie 
– oprava oken o 50,00 tis. Kč a snížení org.73 – Rezerva – investice a provoz o 50,00 tis.Kč. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17 : prostředky ve výši 150 tis 
převést z organizace 1007-MŠ Tylova venkovní úpravy a prostředky ve výši 150 tis z 
organizace 73 - rezervy, vše do organizace 9899 - školy velké opravy. 
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5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 : Povýšení příjmů – org. 209 MŠ 
Smetanova o 371 tis. Kč (hospodářský výsledek 2009) a povýšení výdajů org. 209 MŠ 
Smetanova o 371 tis. Kč (příspěvek na provoz). 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19 – finanční prostředky ve výši 260 
tis. převést z organizace 73 – rezervy do organizace 280 – údržba města v tomto členění: 120 
000,- Kč do položky 6122, 20.000,- Kč do položky 5169, 120.000,- Kč do položky 5171, vše 
kapitola 51. Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení systému Vari IV, evidovaného v 
majetkové evidenci města Sušice pod inventárním číslem 7814 v celkové pořizovací hodnotě 
49.450,- Kč, k vlastnímu hospodářskému využití Základní škole T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. 
Beneše 129, okres Klatovy, příspěvkové organizaci, IČ 60610336 . 

7) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení nové org. č. 1022 - Kaple Rok, ve výši 620 tis. Kč. 
Finanční částka pro org. 1022 - Kaple Rok bude zajištěna rozpočtovým opatřením č. 20, a to 
ponížením org. 350 – Příspěvky - památková péče o částku 470 tis. Kč a ponížením org. 73 – 
Rezerva - investice a provoz o částku 150 tis. Kč. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21 – finanční prostředky ve výši 80 
tis. převést z organizace 73 – rezervy do nové organizace 1023 – oprava kotelny školy TGM. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22 – finanční prostředky ve výši 185 
tis převést z organizace 73 – rezervy do organizace 9898 – opravy majetku. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24 – zřízení nové organizace č. 281 
– údržba města ve výši 5.350 tis. Kč a snížení org. 280 o tutéž částku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25 - novou org.1021 Projekt 
demolice Pod Kalichem navýšit o částku 100 000, - Kč a org. 83 - Projekty snížit o 100 000, - 
Kč.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, kterým se dočasně použijí 
peněžní prostředky z fondu teplo na pokrytí časového nesouladu mezi předpokládaným 
termínem přijetí dotace a skutečností. Povyšuje se org. 98 - běžný účet – zůstatek peněžních 
prostředků fondu teplo z minulých let o 3.900.000,- Kč, a zároveň se povyšuje org.1001 
Sušická pavučina o tutéž částku. Předpokládaná výše dotace činí minimálně 3,900.000,- Kč a 
po jejím obdržení – předpoklad v r. 2011 - budou tyto účelové prostředky vráceny zpět do 
fondu teplo. Předpokládaná výše dotace činí minimálně 3,900.000,- Kč a po jejím obdržení - 
předpoklad v r. 2011 - budou tyto účelové prostředky vráceny zpět do fondu teplo. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28: odvod z investičního fondu u 
organizace 209 – MŠ Smetanova na účet města částku 100.000,- Kč a povýšení příspěvku na 
provoz o tutéž částku u organizace 209 – MŠ Smetanova.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29: odvod z investičního fondu u 
organizace 208 – MŠ Tylova na účet města částku 200.000,- Kč a povýšení příspěvku na 
provoz o tutéž částku u organizace 208 – MŠ Tylova. 

15) Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na obnovu místních komunikací po 
povodni v částech Volšovy, Dolní Staňkov a Velká Chmelná ve výši 861.000,- Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30, kterým se dočasně použijí 
peněžní prostředky z fondu teplo na pokrytí časového nesouladu mezi předpokládaným 
termínem přijetí dotace a skutečností. Povyšuje se org. 98-běžný účet – zůstatek peněžních 
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prostředků fondu teplo z minulých let o 861.000,- Kč, a zároveň se povyšuje org.1018 Opravy 
MK po povodních o tutéž částku. Předpokládaný termín obdržení dotace je v roce 2010 
a tyto účelové prostředky budou po jejím obdržení vráceny zpět do fondu teplo. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 31 – finanční prostředky ve výši 
105 tis převést z organizace 73 – rezervy do organizace 9999 – nákup, prodej majetku 
majetku. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení jedné třídy odloučeného pracoviště MŠ Smetanova 
v prostorách ZŠ Lerchova, a to od 1. září 2010.    

19) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodej části pozemkové parcely č. 1920/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IP-12-0001542/1 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 je 
pozemková parcela č. 214/1 v k.ú. Malá Chmelná. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 250,- Kč stanovenou na základě usnesení rady Města 
Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4/1 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca 24 m2. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Sušice jako povinným a firmou RWE GasNet se sídlem Klíšská 940 Ústí nad 
Labem jako oprávněným, spočívající v možnosti zřídit a provozovat na pozemcích města 
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemkové parcely č. 
1911/15, č. 2347/3, 2377/2 a 2377/5 v k.ú. Sušice nad Otavou. Věcné břemeno je úplatné a 
jeho výše bude stanovena na základě geometrického plánu po zaměření dokončené stavby. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy 
zimního stadionu“ ve výši do 150 mil.Kč, dále zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků na podíl města na dotaci do rozpočtu města v letech 2011-2013 dle 
přílohy a finanční krytí projektu pomocí krátkodobého úvěru na překlenutí časového 
nesouladu mezi úhradou faktur a obdržením dotace.  

24) Zastupitelstvo města schvaluje sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců 
Sušice, IČ : 49207482, se sídlem Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, a Sociálních služeb Města 
Sušice, IČ : 49207491, se sídlem Pod Svatoborem 56, do jediné příspěvkové organizace 
Domov důchodců Sušice, IČ : 49207482, se sídlem Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, a to s 
účinností ode dne 1.1.2011 s tím, že v rámci tohoto sloučení ke dni 31.12.2010 zanikne 
příspěvková organizace Sociální služby Města Sušice, IČ : 49207491, se sídlem Pod 
Svatoborem 56, a veškerý majetek této příspěvkové organizace, její práva a závazky existující 
ke dni zániku přejdou na příspěvkovou organizaci Domov důchodců Sušice, IČ : 49207482, se 
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sídlem Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, a to včetně práv a povinností z pracovně-právních 
vztahů k zaměstnancům této příspěvkové organizace. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Domov důchodců Sušice, IČ : 49207482, se sídlem Sušice III, kterým se nahrazuje dosavadní 
znění zřizovací listiny novým zněním s platností a účinností od 1.1.2011 a pověřuje starostu 
města podpisem tohoto dodatku. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje nové znění pravidel tvorby a čerpání fondu Nemocnice 
Sušice o.p.s. 

  

f) r o z h od l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1941/124 o výměře 2951 
m2 spolu s objekty a zařízením na parcele umístěnými a stavební parcele č. 2081 o výměře 
141 m2 spolu s objektem ubytovny na parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, 

Náměstí Svobody 28, Sušice I. za 
kupní cenu ve výši 2 900 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.  

2) Zastupitelstvu města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1824 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře cca. 80 m2, paní  za kupní cenu ve výši 
200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi lesního pozemku parc.č. 618 v k.ú. Ostružno na 
Šumavě, o celkové výměře 13615 m2, za cenu pozemku do 30 000,-Kč. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 313/1 PK v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře 2 336 m2 firmě Ponnath Řezničtí mistři s.r.o. Sušice, za kupní cenu ve 
výši 715,- Kč/m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 2239/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře 2 420 m2.  

  

h) r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo Města revokuje usnesení zastupitelstva města pod bodem a) schvaluje č. 4 
ze dne 24. března 2010. Zastupitelstvo města schvaluje navržené finanční částky (finanční 
příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR, finanční podíl z rozpočtu Města Sušice, podíl 
vlastníka) na podporu obnovy objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici dle 
doporučení komise pro přípravu, zpracování a realizaci programu MPZ, a to v následujícím 
členění: 

Dům č.p. 133, Náměstí Svobody – oprava vnějších omítek ve dvorním průčelí, oprava pavlače 
a suchého WC – v celkové výši 289.588,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu MK:  100.000,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu Města:  50.000,- Kč  
Podíl vlastníka:  139.588,- Kč  
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Dům č.p. 135, Náměstí Svobody – oprava fasády a klempířských prvků, výměna okenních 
výplní ve 2.NP - v celkové výši 866.553,- Kč   
Příspěvek z rozpočtu MK: 240.000,- Kč  
Příspěvek z rozpočtu Města:  130.000,- Kč  
Podíl vlastníka:  496.553,- Kč 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení dvou kulturních památek k financování z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010.  
Zastupitelstvo města pověřuje odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu k 
vypracování rozhodnutí adresovaných vlastníkům kulturních památek a starostu města 
pověřuje podpisem těchto rozhodnutí. 

2) Zastupitelstvo města revokuje část usnesení č. 8 ze dne 24.3.2010, týkající se org. 1001 
Pavučina /rozpočtové opatření č. 6 - povýšení příjmů a výdajů o 4.900 tis. Kč/. 

  

ch) u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi připravit novelu vyhlášky o místních poplatcích 
na zrušení poplatků ze vstupného. 

2) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi prověřit možnost osvobození rekreačního 
poplatku. 

3) Zastupitelstvo města ukládá komisi školství připravit návrh změn pro přijímání dětí do MŠ.  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 25. srpna 2010 

             

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 Jana Švelchová.  

3) Ověřovatele zápisu: MVDr. Radka Švejda a Ing. Jana Staňka. 

  

b) b e r e    n e   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

  

c) s c h v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32 – org. 1016 – Vodní 141, 142 – 
zateplení, okna bude navýšena o 1.000.000,- Kč o tuto částku bude snížena org. 249 – 
Penzion-příspěvek na provoz a dále schvaluje změnu položky rozpočtu na 6121 (investice). 

2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 33 – org. 9221- Nábřeží K.Houry 
bude navýšena celkem o 4.100.000,- Kč. Toto navýšení bude hrazeno snížením org. 80 – 
Rezerva – havárie o 500.000,- Kč, snížením org. 193 – Odbor výstavby – odstranění 
havarijních stavů o 200.000,- Kč , snížením org. 1951 – Územní plán o 400.000,- Kč a snížením 
org. 1014 – Na Baště – zateplení, okna o 100.000,- Kč a dále povýšením org. 9999 – příjmy z 
prodeje nemovitostí o 2.900.000,- Kč. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34 - org. 9009 ZŠ Lerchova požárně 
bezpečnostní řešení bude navýšena o 300.000,- Kč. Toto navýšení bude hrazeno snížením 
org. 1014 – Na Baště – zateplení, okna o 200.000,- Kč a snížením org. 216 – ZŠ Lerchova, 
příspěvek na provoz, položka teplo o 100.000,- Kč. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35 - org. 1016 - č.p.141, 142 
ul.Vodní- rekonstrukce bude navýšena o 100.000,- Kč a o tuto částku bude snížena org. 1014 
- Na Baště – zateplení, okna. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. září 2010 

             

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: Josefa Polaufa a Mgr. Čestmíra Kříže. 

  

  

b) b e r e    n a   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ze dne 2.9.2010. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 
leden – srpen 2010. 

  

 c) s c h v a l u j e  

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, kterým se navýší org. 1015 o 
110 tis. Kč a poníží se org. 9041 o 15 tis. Kč a org. 73 – rezerva na investice a provoz o 95 tis. 
Kč. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38  
Snížení org. 1018 o 861 tis. Kč a snížení org. 98 - Konečný zůstatek z minulých let o stejnou 
částku.  
 
Výdaje celkem:  
Org. 1018 Obnova MK Volšovy - výdaje celkem 265 tis. Kč  
Org. 1024 Obnova MK Dolní Staňkov -výdaje celkem 367 tis. Kč.  
Org. 1025 Obnova MK Velká Chmelná -výdaje celkem 477 tis. Kč  
 
Přijetí dotace a použití ve výdajích  
Org. 1018 příjmy celkem 207 tis. Kč  
Org. 1024 příjmy celkem 272 tis. Kč.  
Org. 1025 příjmy celkem 380 tis. Kč.  
/celková výše dotace činí 859 tis. Kč/  

Rozdíl mezi přijatými dotacemi a celkovými výdaji bude pokryt z org. 1018, na které zůstává 
původních 250 tis. Kč – podíl města. Org. 1018 bude snížena celkem o 192 tis. Kč. Org. 1024 

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


bude navýšena o podíl města ve výši 95 tis. Kč a org. 1025 bude navýšena o podíl města ve 
výši 97 tis. Kč. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39 - odvod z investičního fondu u 
organizace 209 – MŠ Smetanova na účet města ve výši 40 000,-Kč a povýšení příspěvku na 
provoz o tutéž částku u organizace 209 – MŠ Smetanova. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.40 – org. 212 – ZŠ Komenského 
- navýšení příspěvku na provoz o 12 tis. Kč / pol. odpisy/ a navýšení org. 98 – Konečný 
zůstatek z let minulých / část z převodu hospodářského výsledku za rok 2009, který ZŠ 
Komenského odvedla na účet města/. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41, kterým se povýší org. 8053 
Sběrný dvůr o 6.500 tis., a zároveň se povýší org. 98- běžný účet o 6.500 tis. tak, aby mohly 
být čerpány finanční prostředky na překlenutí časového nesouladu mezi realizací projektu 
Výstavba sběrného dvoru města Sušice a přijetím dotace. Prostředky budou čerpány z fondu 
teplo ve výši 3,5 mil. Kč a z fondu voda ve výši 3 mil. Kč. Po obdržení dotace budou 
prostředky vráceny zpět do jednotlivých fondů.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 ve výši 
340.000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 42, kterým se povýší org. 350 – příjmy a 
zároveň 350 – výdaje o částku 340.000,- Kč. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IE-12-0002897/1 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 
pozemkové parcely č. 1592/2, 1592/11, 2339/1, 2338 PK, 1633/2 a 1593/33 kú. Sušice nad 
Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 31 
800,- 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. 
IE-12-0001513/1mezi 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 
pozemkové parcely č. 2293/2 a 959/7 kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 900,- Kč stanovenou na základě usnesení rady 
Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

  

d) r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 483/9 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře cca 350 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 manželům 

 bytem Sušice s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 
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2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 4/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře cca 24 m2, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 panu 

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

  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1920/2 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 630 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 firmě SPAK Foods s.r.o. 
Sušice s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.  

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. 

5) Zastupitelstvo Města Sušice rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místních poplatcích. 

  

e) r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 23.4.2008 v článku c) odstavec 4) ze 
věci prodeje pozemkových parcel č. 1357/6, č. 1357/7 a 1357/2. 

  

f) u d ě l u j e 

1) Zastupitelstvo města uděluje u příležitosti 150. výročí založení pěveckého sboru Svatobor 
Čestné občanství města Sušice panu Josefu Baierlovi za mimořádný přínos v oblasti kultury. 

  

 

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Petr Kocman  
místostarosta 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. listopadu 2010 

 Zastupitelstvo města:  

  

a)   s ch v á l i l o  

1) Program dnešního jednání. 

2) Ověřovatele zápisu Ing. Jana Staňka a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

3) Mandátovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Mgr. Milena Naglmüllerová a Mgr. 
Božena Kudová. 

4) Platnost mandátů jednotlivých členů zastupitelstva. 

5) Jednoho uvolněného místostarostu a počet členů rady města v počtu 7 členů. 

6) Volební komisi ve složení: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Milena Stárková a Daniel Čámský. 

7) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, PhDr. Ludmila Szvitková a Ing. Jaroslav 
Macháček. 

  

b)   v o l í  

1)  Starostu města Sušice pana Bc. Petra Mottla. 

2) Ing. Věru Marešovou jako uvolněnou místostarostku. 

3) Zbývajících pět členů sedmičlenné rady města ve složeni: Ing. Tomáš Zelený, Ing. Jaroslav 
Macháček, Ing. Jan Staněk, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Milena Naglmüllerová. 

4) Sedmičlenná rada bude pracovat ve složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Ing. 
Tomáš Zelený, Ing. Jaroslav Macháček, Ing. Jan Staněk, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Milena 
Naglmüllerová. 

  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 
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Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 8. prosince 2010 

  

Zastupitelstvo města:  

  

a)         s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Jiří Hlaváček, Mgr. Čestmír Kříž.  

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk, Mgr. Zdeňka Řezníčková. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2011 v součtu za organizace dle 
přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53 – snížení příspěvku u org. 250 DD 
Sušice o 1 100 000,- Kč a snížení org. 98 - KZ minulých let zapojený do rozpočtu o stejnou 
částku.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 54 – přijetí dotace ve výši 20 000,- 
Kč u org. 212 ZŠ Komenského pod UZ 54 a navýšení příspěvku na provoz u org. 212 o stejnou 
částku.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 55 – přijetí dotace na org. 249 – 
Sociální služby Sušice pod UZ 55 ve výši 137 000,- Kč a snížení org. 98 - KZ minulých 
let zapojený do rozpočtu o stejnou částku.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 56 – snížení organizace 190 – 
Příspěvek děti – kulturní a zájmová činnost o 76 000,- Kč, zvýšení příspěvku org. 252 – 
Městské kulturní středisko o 48 000,- Kč a zvýšení výdajů u org. 232 – SDHO Sušice o 28 000,- 
Kč.  

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 57: navýšení organizace 89 – Daň z 
příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 9 847 628,- Kč.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 58 – zvýšení výdajů org. 60 – 
Vratka finančního vypořádání z minulého roku o 3 463 886,60 Kč a zvýšení org. 98 – KZ 
minulých let zapojený do rozpočtu o stejnou částku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 59 - přijetí dotací na jednotlivé 
organizace ve výši 17 390,410 tis. Kč a snížení org. 98 - KZ minulých let zapojený do rozpočtu 
o stejnou částku. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 60 povýšení dotace u org. 6048 
- Cyklostezka o 274,12 tis. Kč. Povýšení výdajů u org. 6048 o stejnou částku. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 61 přijetí dotace na výkon státní 
správy v oblasti soc. služeb, org. 201, UZ 98116 – povýšení příjmů a výdajů o 599,2 tis. Kč a 
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přijetí dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, UZ 98216 – povýšení příjmů a 
výdajů org. 201 o 1.861,35 tis. Kč.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2011 
podle varianty č.1 (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10%). 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

(m3/hod.) Počet Vodné  Stočné  Celkem  Vodné Stočné Celkem 

2,5  1761 572 334 861 

19,47 29,71 49,18 
6,0 112 1959 804 2 763 

10,0 17 4 215 1 341 5 556 

15,0 12 7 744 2 013 9 746 

   
15) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod vybudovaného vodovodního řadu a 
kanalizační stoky v objektu Koruna do majetku města. Zastupitelstvo města schvaluje 
smlouvu darovací mezi Městem Sušice a p.  dle přílohy s podmínkou, že 
smlouva darovací bude podepsána až po podpisu smluv o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni ke všem dotčeným pozemkům. 

16) Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za 
účelem vstupu a vjezdu na pozemky mezi Městem Sušice a spoluvlastníky pozemků p.č. 10/2 
a 9/1 v k.ú. Sušice nad Otavou a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za 
účelem vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 64/1 mezi Městem Sušice a p.

 

17) Zastupitelstvo města schvaluje návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných v 
Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2011, 2012, 2013 v Sušici a schvaluje aktualizovaný 
plán Programu regenerace MPZ Sušice na období 2011-2013 dle přílohy. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši do 900.000,-
Kč (včetně DPH) na realizaci záměru vybudování technické infrastruktury pro rozvojovou 
lokalitu pro bydlení v ul.U Vodárny, s tím, že město Sušice bude investorem dopravní 
infrastruktury na pozemku p.č. 973/1, který je ve vlastnictví města. Smlouva, která bude řešit 
konkrétní vztahy a podmínky bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace, IČ : 49207482, se sídlem Sušice III, kterým 
se mění název organizace Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace na Sociální služby 
Města Sušice, příspěvková organizace s platností a účinností od 1.1.2011 pověřuje starostu 
města podpisem tohoto dodatku. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro čerpání Sociálního fondu města. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje zrušení fondu Douzelage. Konečný zůstatek fondu bude 
použit v rozpočtu města. 

  

b)         b e r e    n a   v ě d o m í 
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1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí plán jednání rady a zastupitelstva na rok 2011 dle 
přílohy. 

  

c)         p o v ě ř u j e 

1) Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku Ing. Věru Marešovou ke spolupráci s 
pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Sušice. 

  

d)         r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o počtu 9 členů v kontrolním a finančním výboru ve 
volebním období 2010 – 2014. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, pětičlenný osadní výbor pro části města Zaluží a Milčice ve složení 
pan Helmut Prinz, pan Jiří Sacher, pan Libor Muzika, pan Petr Schwarz a pan Karel Novák. 
Zastupitelstvo města zvolilo předsedu osadního výboru pro část města Zaluží a Milčice pana 
Helmuta Prinze. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o změně názvu organizace Domov důchodců Sušice, 
příspěvková organizace, IČ : 49207482 na Sociální služby Města Sušice, příspěvková 
organizace s platností od 1.1.2011. 

  

e)         volí 

1) Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Františka Kůse a členy 
výboru: JUDr. Jiřinu Rippelovou, Ing. Miloslava Pitro, Ing. Petra Kocmana, Ing. Michaela 
Skrbka, MUDr. Jiřího Choce, Ing. Zdeňka Zezulu, p. Vladislava Mourečka a p. Josefa Jílka. 

2) Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru: PhDr. Ludmilu Szvitkovou, Mgr. 
Čestmíra Kříže, PaedDr. Víta Potužáka, Ing. Milenu Stárkovou, Ing. Jaroslava Macháčka, p. 
Josefa Maršáta, Mgr. Pavla Kopřivu, MUDr. Rudolfa Voldřicha a Mgr. Boženu Kudovou. 

3) Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Ing. Jaroslava Macháčka.  

  

f)          z ř i z u j e  

1) Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 117 a následující, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, své výbory kontrolní a finanční. 

  

  

g)         r e v o k u j e  
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1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne 24. června 2009 č. 19, 
kterým schválilo vypsání architektonické (ideové) soutěže na možnost využití „Branky“ v roce 
2010, tak, že zastupitelstvo města neschvaluje vypsání architektonické soutěže.  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 
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