
 

Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 26. ledna 2011 

  

Zastupitelstvo města:  

a)         s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Zdeněk Zezula a Ing. Milena 

Stárková. 

3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Kateřinu Novou a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – nákup dýchací techniky zn. 

PLUTO 300 Komfort v hodnotě 202.000,- Kč, a to v počtu 6 ks, jako vybavení nové CAS a 

3 ks náhradních ocelových lahví pro tuto techniku. Bude povýšena org. 232 Hasiči Sušice 

– pol. 5137 - drobný hmotný majetek o částku 202.000,- Kč a o tuto částku bude 

snížena org. 73 - rezerva na investice a provoz.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se do rozpočtu 2011 

přidá org. 1016 – Rekonstrukce č.p.141, 142, ul.Vodní s částkou 460.000,- Kč, zároveň 

bude o tuto částku zvýšena org. 98 – konečný zůstatek z minulých let. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se povýší org. 9021- 

nábřeží K. Houry o částku 2.830.000,- Kč, zároveň bude o tuto částku zvýšena org. 98 – 

konečný zůstatek z minulých let. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se povýší org. 1021- 

Projekt demolice Pod Kalichem o částku 100.000,- Kč, zároveň bude o tuto částku 

snížena org. 83 – Projekty. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se povýší org. 8053 – 

Sběrný dvůr o 100.000,- Kč, a zároveň se povýší org. 98 –   Konečný zůstatek z 

minulých let. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se org. 201 – 

příjmy povyšuje o 2 460 554,- Kč – příjem dotace na soc. právní ochranu dětí a oblast 

soc. služeb, org. 88 Globální dotace snižuje o 4 066 801,- Kč a mzdové prostředky u org. 

201 – Hospodářská správa města o 630 895,- Kč, mzdové prostředky u org. 264 Městská 

policie o 125 876,- Kč a mzdové prostředky u org. 252 Městské kulturní středisko o 78 

476,- Kč /celkem 835 247,- Kč/. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se povýší org. 275 

– Koupaliště o 280.000,- Kč, a zároveň se povýší org. 98 – Běžný účet (Konečný zůstatek 

z minulých let). 

12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IP-12-0001828/1 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. 150/1 a 150/2 v k.ú. Divišov u 

Sušice. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 

1500,- Kč stanovenou na základě usnesení rady Města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 
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13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu „S.I.R.K.A (Sušická 

regionální kulturní aula) č.projektu CZ.1.14/2.2/00/06.02049 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu „Komunitní centrum 

Sušice“ č. projektu CZ.1.14/2.2/00/06.02047 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu „Sušická pavučina“ 

č.projektu CZ.1.14/2.2/00/05.01783 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Rekonstrukce místních 

komunikací v historickém centru – 2.etapa“ ve výši do 30 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.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – Revitalizace relaxační 

zahrady“ ve výši do 6 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.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje přípravu realizace akce „Sušice – Revitalizace herních 

ploch – 2.etapa“. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – místo pro život“ ve výši do 

12 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.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje od 1. 1. 2011 výši měsíční odměny dle podkladů za 

výkon funkce členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, včetně uplatnění souhrnu odměn za 

jednotlivé funkce. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na agendu 

projednávání přestupků v témže znění jako v roce 2006, pouze se změnou doby určité 

na dobou neurčitou se všemi obcemi, jenž o uzavření smlouvy na výkon agendy 

projednávání přestupků projeví zájem. 

  

b)         r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2322 o výměře 18 m2 v 

k.ú. Sušice nad Otavou,  za kupní cenu ve 

výši 14 400,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 360/2 v k.ú. 

Sušice nad Otavou.  

  

d)   b e r e    n a   v ě d o m í 

1) Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
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e)   u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá předsedovi finančního výboru předložit plán činnosti 

finančního výboru na rok 2011 na nejbližší zasedání zastupitelstva města.  

  

Bc. Petr Mottl  

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 
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Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. února 2011 

  

Zastupitelstvo města:  

  

a)         s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a Ing. Milena Stárková. 

3) Ověřovatele zápisu: PhDr. Ludmilu Szvitkovou a MUDr. Ivanu Vítovcovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2011. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje zadat realizaci fáze Průzkumů a rozborů a realizaci 

fáze Územního plánu města Sušice podle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, v 

platném znění. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9, kterým se snižuje org. 252 

MKS příspěvek na provoz o 65 000,- Kč a zároveň dojde ke snížení org. 98 – konečný 

zůstatek zapojený do rozpočtu o tutéž částku. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11, kterým se 

převedou prostředky ve výši 190 tis. Kč z organizace 73-rezerva na investice a provoz do 

organizace 274- Zimní stadion. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se 

převedou prostředky ve výši 150 tis. Kč z organizace 73-rezerva na investice a provoz do 

organizace 1126-Zahradnictví. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje cenové dodatky č. 42 – 45 ke smlouvě o zabezpečení 

zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb 

pro město Sušice předložené fy Rumpold-P Plzeň s.r.o. a pověřuje starostu města 

podpisem uvedených dodatků. 

10) Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Sušice – Revitalizace herních ploch – 

2.etapa“ ve výši do 20 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 záměr prodeje areálu zahradnictví, a to pozemkovou 

parcelu č. 1357/2 o výměře 5530 m2, s objektem skleníku na parcele umístěném, 

pozemkovou parcelu č. 1357/5 o výměře 445 m2, s objekty dvou skleníků na parcele 

umístěnými, pozemkovou parcelu č. 1357/6 o výměře 192 m2, s objektem skleníku na 

parcele umístěném, pozemkovou parcelu č. 1357/7 o výměře 193 m2, s objektem 

skleníku na parcele umístěném, pozemkovou parcelu č. 1357/8 o výměře 1251 m2, 

pozemkovou parcelu č. 1357/9 o výměře 260 m2, s objektem skleníku na parcele 

umístěném, stavební parcelu č. 2719 o výměře 355 m2, s objektem kotelny a garáží bez 

č.p., na parcele umístěném, stavební parcelu č. 2720 o výměře 182 m2, s objektem 

prodejny bez č.p. na parcele umístěném, a stavební parcelu č. 2784 o výměře 451 m2, s 

objektem k bydlení a nebytovými prostorami č.p. 348, vše v k.ú. Sušice nad Otavou a 

zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Města Sušice a v regionálním tisku. Záměr 

prodeje bude zveřejněn s upozorněním na skutečnost současného pronájmu zahradnictví, 

s ukončením nájemní smlouvy k 30.11.2013. 
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12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Sušice a Lesy 

České republiky, s.p. při provedení zpevnění povrchu komunikace na pozemku p.č. 

707/2, k.ú. Dlouhá Ves u Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného 

finančního příspěvku na činnost s Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje zachování fondu nemocnice v rozpočtu města v 

období let 2011 až 2014. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje naplňování fondu nemocnice v letech 2012 až 2014 

mimo jiné příjmem z místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR, který je příjmem rozpočtu města min. 

ve výši 1 mil. Kč nad rámec proúčtovaného nájemného, a to každoročně. 

16) Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem města Sušice do Místní akční skupiny 

Pošumaví a pověřuje starostu města podáním žádosti o vstup. 

  

b)    r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo, podle § 6 odst. 5a) a § 44 a), zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení nového územního 

plánu města Sušice. 

2) 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.  

3) 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.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro Nemocnici Sušice 

o.p.s. ve výši 1.500.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 

příspěvku.  

  

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

1) Zastupitelstvo města projednalo „Analýzu současného stavu Nemocnice Sušice o.p.s.“ 

a vyjadřuje zájem, aby nemocnice v Sušici nadále fungovala alespoň ve stejném rozsahu 

péče jako doposud. 

  

d)   u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města ve spolupráci s vedením nemocnice 

oslovit představitele měst a obcí, jejichž občané využívají nejvíce služeb léčebné péče 

nemocnice v Sušici se žádostí o příspěvek do fondu nemocnice.  

2) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi předložit návrh obecně závazné vyhlášky o 

stanovení veřejně přístupných míst ve městě, kde je provozování výherních hracích 

přístrojů zakázáno s účinností od 1.1.2012. Termín 27.4.2011. 

  

e)  p o v ě ř u j e  

1) Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku k jednání s investory developerských 

projektů výstavby rodinných domů na území města Sušice o možnosti získání dvou RD do 
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vlastnictví města. A zároveň ukládá zjistit zákonné možnosti poskytnutí rodinných domů 

jako stabilizační pobídky pro lékaře Nemocnice Sušice.  

  

f)   d o p o r u č u j e  

1) Zastupitelstvo města doporučuje radě města zřídit komisi pro územní plán. 

2) Zastupitelstvo města doporučuje správní radě a vedení Nemocnice Sušice o.p.s. 

zajistit právní a daňový rozbor možnosti změny statutu společnosti na jinou formu a 

předložit zastupitelstvu města na zasedání dne 22. 6. 2011. 

3) Zastupitelstvo města doporučuje správní radě a vedení Nemocnice Sušice o.p.s. 

zpracovat návrh optimalizace organizace léčebné péče a neléčebné péče a předložit 

zastupitelstvu města na zasedání dne 22. 6. 2011. 

  

g)   b e r e    n a   v ě d o m í 

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

  

  

e) u k l á d á   

1)  Zastupitelstvo města ukládá předsedovi finančního výboru předložit plán činnosti 

finančního výboru na rok 2011 na nejbližší zasedání zastupitelstva města.  

  

  

Bc. Petr Mottl  

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 
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Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27. dubna 2011 

  

  

  

Zastupitelstvo města:  

a)         s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání.  

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a Ing. Milena Stárková. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Boženu Kudovou a Ing. Jana Staňka. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje zařazení dvou kulturních památek k financování z 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

na rok 2011.  

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, a to v 

následujícím členění:  

Objekt č.p. 156/I. (jiná opevňovací stavba - bývalá fortna), p.č.st. 10/1 – stavební 

úpravy (1.etapa - výměna střešní krytiny, oprava krovu, oprava komínového tělesa, 

oprava vnějších omítek, oprava vnitřních omítek a výmalba, výměna klempířských prvků, 

výměna stropní konstrukce)  

– v celkové sumě   813.526,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu MK  350.000,- Kč  

Podíl vlastníka – z rozpočtu města  463.526,- Kč 

Měšťanský dům č.p. 27/I., nám. Svobody v Sušici – restaurování barokní fresky s 

námětem Panny Marie Passovské  

– v celkové sumě 105.532,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu MK  50.000,- Kč  

Příspěvek z rozpočtu města 12.000,- Kč  

Podíl vlastníka  43.532,- Kč  

5) Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky z rozpočtu města z org. 350 – příspěvky 

památkové péče pro Hotel Gabreta s.r.o. do výše 100.000,- Kč na obnovu objektu č.p. 

73/I v Sušici a Římskokatolické farnosti Albrechtice do výše 100.000,- Kč na obnovu 

Kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. EP-12-0001856/1 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. 199/2 a 202/2 v k.ú. Sušice 

nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve 

výši 100,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7) 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 
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soustavy a plynovodních přípojek. Dotčenou nemovitostí touto smlouvou je pozemková 

parcela č. 2028/6 v k.ú. Sušice nad Otavou. Věcné břemeno je úplatné a jeho výše bude 

stanovena na základě geometrického plánu po zaměření dokončené stavby a bude 

ohodnoceno částkou 50,- Kč/bm. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

8) 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, a to na ppč. 344/35, 377/1, 377/17, 

377/20, 377/65, 1911/7, 1911/16, 1911/17, 1911/18, 1911/20, 1911/21,1935/15, 

2023/10, 2028/6, 2253/2, 2347/3, 2363/10, 2377/5, 2676, 2677, 2678, 2740 a stpč. 

586/8, 739, 747, 834, 920/1, 920/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o předpokládané výměře 

1789 bm. 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 

tj. celkem 89 450,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi firmou MAXTEL s.r.o., se sídlem V Rybníčkách 650 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, a to na ppč. 239/7, 2254/23, 

2271, 2254/12, 206/5, 2303, 968/8, 968/12, 2486, 966/10, 966/8, 373/25, 373/32, 

373/33, 373/34, 373/41, 373/22, 351/6, 373/16, 373/8, 377/20, 377/17, 

377/21, 377/1, 2707, 978/3, 977/2, 1005/2, 1007/4, 373/34, 373/33, 2274/1, 356/1, 

355/7, 358/1, 358/24, 236/62, 236/17, 236/60, 239/19, 239/8, 239/7, 358/25 v 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. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10) 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 

pozemková parcela č. 392/21, č. 2278/5 a č. 2278/6 v k.ú. Sušice nad Otavou. Věcné 

břemeno je úplatné a je ohodnoceno částkou 1 621,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi firmou TEDOM a.s. se sídlem Výčapy 195 Třebíč jako budoucím 

oprávněným a Městem Sušice, jako budoucím povinným z věcného břemene, spočívající 

v možnosti zřízení a provozu vedení kabelu VN, včetně práva vstupu a vjezdu na 

pozemky města Sušice, za účelem jeho údržby a oprav, a to na pozemkové parcele č. 

206/5 a stavební parcele č. 1245 v 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 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi firmou TEDOM a.s. se sídlem Výčapy 195 Třebíč jako budoucím 

oprávněným a Městem Sušice, jako budoucím povinným z věcného břemene, spočívající 

v možnosti zřízení a provozu, vedení kabelu VN, včetně práva vstupu a vjezdu na 

pozemky města Sušice, za účelem jeho údržby a oprav, a to na pozemkové parcele č. 

377/20 v 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 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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13) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem 

Sušice a na 

odkoupení části pozemkové parcely č. 1182/4 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 70 

m2 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části vybudované kanalizační 

přípojky v ul. Na Valše, v délce 10,5 m, na pozemcích p.č. 2254/8, 1911/8, 2254/4, k.ú. 

Sušice nad Otavou, stavebníci  do majetku města a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 

činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2011 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. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 

činnost sportovních organizací na rok 2011 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. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 pro 

jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ v tomto členění:   

   

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2010: 302.952,22 Kč 

převod do rezervního fondu   60 590,44 Kč 

odvod městu:   242 361,78 Kč 

   

MŠ Tylova – hospodářský výsledek 2010: 406.730,36 Kč 

převod do rezervního fondu   81 346,07 Kč 

odvod městu:  325 384,29 Kč 

ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 2010: 277.463,05 Kč 

(z toho zisk 32.638,19 Kč z VHČ) 
 

převod do rezervního fondu  55 492,61 Kč 

odvod městu: 221 970,44 Kč 

  

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2010: 317.386, Kč 

(z toho zisk 16.876,65 Kč z VHČ) 
 

převod do rezervního fondu 63 477,20 Kč 

odvod městu:  253 908,80 Kč 

ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2010: 274.990,90 Kč 

( z toho zisk 271.549,64 Kč z VHČ) 
 

převod do rezervního fondu  274 990,90 Kč 

odvod městu:  0,00 Kč 

ZŠ TGM – hospodářský výsledek 2010 261.787,87 Kč 

(z toho zisk 51.444,- Kč z VHČ) 
 

převod do rezervního fondu  52 357,57 Kč  

odvod městu: 209 430,30 Kč 



   

  

18) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení Fondu rezerv a rozvoje s podmínkami:  

Smyslem fondu jsou volné peněžní prostředky:  

•           konečný zůstatek z minulých let nezapojený do rozpočtu,  

•           nerozpočtované peněžní prostředky, které město obdrží v průběhu roku  

•           hospodářské výsledky příspěvkových organizací určené k převodu městu  

•           významné úspory ve výdajích u jednotlivých dokončených akcí / velké opravy, 

investice/  

•           ostatní - na základě rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města  

Z tohoto fondu je možné čerpat na základě schváleného rozpočtu a schválených 

rozpočtových opatření.  

Oprávnění provádět přesun peněžních prostředků na základě schváleného rozpočtu má 

vedoucí finančního odboru.  

Čerpání z FRR schvaluje rada města, popř. zastupitelstvo města - řídí se stejnými 

pravidly jako u ostatních rozpočtových opatření.  

Převod peněžních prostředků do FRR / naplnění fondu/ schvaluje rada města.  

Správcem fondu je finanční odbor.  

  

19) Zastupitelstvo města schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových 

organizací a jejich použití dle návrhu:  

MKS – výsledek hospodaření 2010:  294.000 Kč  

Převod do rezervního fondu/ nevyčerpaná částka souborů/   31.000 Kč 

Převod do rez. fondu – počítač knihovna   20.000 Kč 

odvod městu     243.000 Kč 

Sociální služby /Penzion/ - výsledek hospodaření 2010: 92.000 Kč 

Převod do rezervního fondu  92.000 Kč  

odvod městu:   0 Kč 

Domov důchodců – výsledek hospodaření 2009:  1.039 Kč 

Převod do rezervního fondu -celá částka 1.039 Kč 

odvod městu:  0 Kč 

   

20) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. 6, kterým se 

snižuje org. 250 Sociální služby města Sušice - příspěvek na provoz - ve výši 771 tis. Kč. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, kterým vznikne nová 

organizace rozpočtu č. 1127- mobilní terasa chata Svatobor, ve které bude částka 120 

tis. Kč, zároveň bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz o 120 tis. Kč. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, kterým se převede 

800.000,- Kč z org. 73 – Rezerva na investice a provoz na org. 7071 - Pod Nebozízkem. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 - povýšení org. 209 – MŠ 

Smetanova odvede z investičního fondu na účet města částku 80.000,- Kč a zároveň 

bude povýšen příspěvek na provoz u org. 209 – MŠ Smetanova o tutéž částku.  

24) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15 – org. 252 MKS - navýšení 

příjmů o 78 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz / mzdy 58 tis., SP 15 tis., ZP 5 tis/ u 

org. 252 MKS o částku 78 tis. Kč.  

25) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17. povýšení org. 212 – ZŠ 

Komenského odvede z investičního fondu na účet města částku 40.000,- Kč a zároveň 

bude povýšen příspěvek na provoz u org. 212 – ZŠ Komenského o tutéž částku. 
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26) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 – o částku 20.000 Kč bude

snížena org. 83-rezerva na projekty a zároveň bude o tuto částku navýšena nová org. 

1128 – obytná zóna U Rybníka – komunikace. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19 , kterým se 

převedou prostředky ve výši 120 tis Kč z organizace 73-rezerva na investice a provoz do 

organizace 9898 – opravy majetku. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20, kterým se povýší výdaje 

org. 251 Nemocnice o 1.500 tis. Kč a zvýší se org. 98. Současně se převedou prostředky 

mezi účtem Fondu Nemocnice a výdajovým účtem města ve výši 1.500 tis. Kč. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21 pro organizaci 216 - ZŠ 

Lerchova dle přílohy. Navrhovanými změnami se nezmění celková výše příspěvku, mění 

se pouze jeho členění – příspěvek na provoz činí 7.778 tis. Kč a příspěvek na investici 

činí 188 tis. Kč. 

30) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22, kterým se povýší příjmy 

org. 1116 - „Zpevnění povrchu účelové komunikace do Dlouhé Vsi“ o 330 000,- Kč a 

zároveň se povýší výdaje org. 1116 - „Zpevnění povrchu účelové komunikace do Dlouhé 

Vsi“ o stejnou částku. 

31) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 16.500.000,- 

Kč na dobu 4 let za výše uvedených podmínek. Smlouva bude předložena ke schválení na 

dalším zasedání zastupitelstva města.  

32) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Bazén Sušice“ ve výši 150 mil. Kč bez 

DPH v letech 2011-2013 za použití finančních prostředků z rozpočtu města Sušice a 

dlouhodobého úvěru. 

33) Zastupitelstvo města schvaluje čerpání dlouhodobého úvěru na pokrytí financování 

akce Bazén Sušice v maximální výši do 90 mil. Kč. 

34) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace pro Centrum protidrogové 

prevence a terapie, o. p. s. ve výši 67 000,- Kč na realizaci terénního programu ve městě 

Sušici v roce 2011.  

  

  

b)         r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 770/4 v k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 36 m2 , za kupní 

cenu ve výši 800,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1355/35 o výměře 

cca 5600 m2, stavební parcely č. 1626 o výměře 33 m2, stavební parcely č. 1627 o 

výměře 271 m2, stavební parcely č. 1628 o výměře 97 m2, stavební parcely č. 3358 o 

výměře 326 m2, stavební parcely č. 3359 o výměře 230 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou 

firmě Rynostav s.r.o., se sídlem Pod Kalichem 385 Sušice III, za kupní cenu ve výši 1 

583 520,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo 

města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 240/3 v k.ú. 

Vrabcov, o výměře cca 340 m2, pozemkové parcely č. 240/7 o výměře 806 m2 a 

pozemkové parcely č. 240/8 o výměře 819 m2 v k.ú. Vrabcov 

 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí i náklady s 

prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 



4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 240/3 v k.ú. 

Vrabcov, o výměře cca 340 m2, p  za kupní cenu ve 

výši 150,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo 

města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 971/4 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, o výměře 275 m2 od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, se 

sídlem Třanovského 622/11 Praha 6 za kupní cenu ve výši 33 990,- Kč a pověřuje 

starostu podpisem kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupení pozemkové parcely č. 971/3 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, o výměře 48 m2 od , za kupní cenu 

ve výši 5 933,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1182/4 v k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 34 m2, 

 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, t.j. 5 100,- Kč a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o 

stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů 

zakázáno. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2332/16 v k.ú. 

Sušice nad Otavou.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1593/34 v k.ú. 

Sušice nad Otavou. 

3) Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o realizaci parku Santos a neschvaluje 

smlouvu v předloženém znění. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání o Smlouvě ve 

smyslu projednávaných připomínek a ukládá předložit informace na příštím jednání 

zastupitelstva města. 

  

d) p o v ě ř u j e  

1) Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku Ing. Věru Marešovou k podpisu dodatku 

dokumentu CODICIL of CHARTER OF EUROPEAN TOWNS (Smlouvy o partnerství 

evropských měst) na konferenci Douzelage v Granville v květnu 2011.  

  

e) 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 aktualizovaný rozpočtový výhled. 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

20.4.2011. 

  

Bc. Petr Mottl  

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



 

 Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2011 

  

  

Zastupitelstvo města:  

  

a)  s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Jan Staněk, Mgr. Božena 

Kudová. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková a Ing. Tomáš Zelený, PhD. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve 

výši 100.000,- Kč z org. 350 – Příspěvky - památková péče pro Provincii kapucínů v ČR 

na obnovu kulturní památky kláštera kapucínů v Sušici.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č.ZCE 

14_11 k projektu: „Relaxační plocha v areálu sušické nemocnice“ na příspěvek ve výši 

200.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu s Nadací proměny na realizaci parku Ostrov 

Santos a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o přijetí úvěru u KB ve výši 16.500 tis. Kč a 

pověřuje starostu jeho podpisem. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finanční dotace z Programu stabilizace a obnovy 

venkova na opravu místní komunikace ve Velké Chmelné ve výši 200.000,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25, kterým se z org. 1115 – 

Rezerva na podíly na dotacích převede 560 000,- Kč na novou organizaci 1130 – Místní 

komunikace Chmelná. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27: nová org. 1135 –

příspěvek OHK –mechatronika pro ZŠ Lechova a ZŠ T.G.M v celkové výši 200 tis. Kč a 

snížení org. 73 – rezerva na investice a provoz ve výši 200 tis. Kč. Příspěvek bude 

poskytnut Okresní hospodářské komoře k podpoře realizace podprojektu pro základní a 

střední školství ve správním okrese Klatovy a Domažlice nazvaný „Mechatronika do škol“ 

v rámci projektu č. 13 IMPULZ bavaria – bohemia realizovaný v rámci Programu Cíl 3, 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28, kterým se z org. 301 – 

Vodní hospodářství převede 70 000,- Kč na novou org. 1131 – Kalolisovna. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29, kterým se z org. 1125 – 

Výměna oken převede 1 800 000,- Kč na novou org. 1132 – U Kapličky čp. 733 - 734. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30, kterým se z org. 1125 – 

Výměna oken převede 1 000 000,- Kč na novou org. 1133 – V Rybníčkách čp. 741. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 31, kterým se z org. 1125 – 

Výměna oken převede 100 000,- Kč na novou org. 1134 – Na Burince čp. 274-275. 
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16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se z org. 1125 – 

Výměna oken převede 600 000,- Kč na org. 1016 – Vodní čp. 141-142 - střecha. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2011 ve výši 400.000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 33, kterým se povýší org. 

350, kap. 95 – příjmy a zároveň org. 350, kap. 95 – výdaje o částku 400.000,- Kč.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35, kterým se nová org. č. 

1136 – Relaxační plocha areál nemocnice povyšuje celkem o 450.000,- Kč , o částku 

250.tis. Kč se sníží org.1115 Rezerva na podíly na dotacích a 200 tis. Kč bude hrazeno z 

dotace / povýšení příjmů org. 1136/. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.36, kterým se org. 9041 – 

Ostrov Santos povýší celkem o 1.151.240,- Kč tak, že 1.100.000,- Kč se bude hradit 

snížením org. 1115 Rezerva na podíly na dotacích a z dotace ve výši 51.240 Kč /příjem 

org. 9041/ 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.37, kterým se org.1001 

Pavučina povýší o 700.000,- Kč a o tutéž částku se poníží org.1115 Rezerva na podíly na 

dotace.    

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se z org. 301 – 

Vodní hospodářství převede 300 000,- Kč na org. 1111 – Starý vodojem – oprava. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39, kterým se převedou 

prostředky ve výši 200 tis Kč z organizace 73- rezerva na investice a provoz do 

organizace 2228 - Vojtěška 3 x 32 bj. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje převedení zřizovatelské funkce ZUŠ Františka 

Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy na město Sušice od 1. 1. 2012. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení nové organizace ZUŠ Františka Stupky, 

Sušice, Lerchova 255, okres Sušice od 1. 1. 2012. 

25) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského 

kraje užívaného ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, na město Sušice ke dni 1. 

1. 2012.  

26) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IP-12-0001863/1 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. 2340/15 a 1897/22 v kú. 

Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene 

ve výši 350,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 

21.1.2008. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IE-12-0004107/1   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. Dotčenou 

nemovitostí touto smlouvou je pozemková parcela č. 265/19 k.ú. Vrabcov. Zastupitelstvo 

města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 75,- Kč stanovenou na 

základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

28) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IE-12-0004054/1 mezi Městem Sušice jako povinným a firmou ČEZ 
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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. 66/2, 66/5, 68 a 252/4 kú. 

Rok. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 26 

650,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

29) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-0006475/1 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. 427/23, 2278/1, 2280/17 a 

2280/18 kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení 

věcného břemene ve výši 38 250,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města 

Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

30) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-0006627/1 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. 911/5 a 2293/15 kú. Sušice 

nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve 

výši 7600,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 

21.1.2008. 

31) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu 

projednávání přestupků s obcí Dražovice v témže znění jako v roce 2006, pouze se 

změnou doby uzavření smlouvy do 31. 12. 2014. 

32) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu 

projednávání přestupků s obcí Hrádek se změnou textu čl. 5 odst. 1 tak, jak navrhuje 

obec Hrádek dopisem starosty ze dne 27. 4. 2011. 

  

b)  r o z h o d l o  

1) 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. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, o výměře 1 m2,  za kupní 

cenu ve výši 800,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 955/25 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, o výměře cca. 40 m2 , za 

kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 240/2 v k.ú. Vrabcov, o 

výměře 86 m2 p za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 s 

tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

  

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



1) Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 142 PK o 

výměře 229 m2, části pozemkové parcely č. 141 o výměře 98 m2 a části pozemkové 

parcely č. 144/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Milčice u Sušice od manželů 

 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.“ 

  

e)  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 závěrečnou zprávu k analýze výkonnosti 

Nemocnice Sušice o.p.s. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru s doporučením schválit 

závěrečný účet města Sušice za rok 2010. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu fondu rezerv a rozvoje k 

22.6.2011. 

5) Zastupitelstvo města bere na vědomí doručení petice o zachování Základní školy 

Komenského 59. 

  

e)  u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MÚ předložit na příští jednání zastupitelstva 

města novelu obecně závazné vyhlášky v souladu s nálezem Ústavního soudu a novou 

legislativou.  

2) Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby předložila návrhy řešení základního 

školství v Sušici na jednání zastupitelstva města dne 14.9.2011, kdy „petice“ bude 

jednou ze součástí podkladových materiálů. 

3) Zastupitelstvo města ukládá odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu 

písemně informovat petiční výbor a to v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. 

  

  

Bc. Petr Mottl  

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 
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Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. září 2011 

  

Zastupitelstvo města:  

a)     s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

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

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Milenu Naglmüllerovou a Ing. Tomáše Zeleného. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje sloučení příspěvkových organizací ZŠ Sušice, 

Komenského 59 a ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129 k 1. 7. 2012 a to takto: 

 sloučením uvedených příspěvkových organizací dojde k zániku ZŠ Komenského s 

tím, že tato organizace se stane součástí ZŠ T. G. Masaryka, která bude 

nástupnickou rganizací  

 v rámci tohoto sloučení přejdou s účinností od 1. 7. 2012 na nástupnickou 

organizaci veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům 

ZŠ Komenského veškerý nemovitý a movitý majetek ZŠ Komenského přechází dle 

mimořádné inventarizace k 30. 6. 2012 na nástupnickou organizaci  

 pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní 
aktiva ZŠ Komenského přecházejí na nástupnickou organizaci k 1. 7. 2012  

5) Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci ZUŠ 

Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, 342 01 Sušice. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro OHK 

Klatovy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi městem Sušice jako budoucím povinným a firmou RWE GasNet se sídlem 

Klíšská 940 Ústí nad Labem jako budoucím 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. 955/25, 973/1, 971/2 a 971/4 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

Věcné břemeno je úplatné a jeho výše bude stanovena na základě geometrického plánu 

po zaměření dokončené stavby a bude ohodnoceno částkou 50,- Kč/bm. Zastupitelstvo 

města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi městem Sušice jako budoucím povinným a firmou Telefónica Czech 

Republic, se sídlem Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 - Michle jako budoucím oprávněným, 

spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního 

vedení integrovaného záchranného systému. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou, 

jsou pozemkové parcely č. 102/1 a č. 2330 v k.ú. Sušice nad Otavou. Věcné břemeno je 

úplatné a jeho výše bude stanovena na základě geometrického plánu po zaměření 

dokončené stavby a bude ohodnoceno částkou 50,- Kč/bm. Zastupitelstvo města 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi městem Sušice jako budoucím povinným a firmou Telefónica Czech 

Republic, se sídlem Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 - Michle jako budoucím oprávněným, 

spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního 

vedení integrovaného záchranného systému. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou, 
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je pozemková parcela č. 206/5 a stavební parcela č. 1245 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

Věcné břemeno je úplatné a jeho výše bude stanovena na základě geometrického plánu 

po zaměření dokončené stavby a bude ohodnoceno částkou 50,- Kč/bm. Zastupitelstvo 

města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-0006955/VB2 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. 970/1, 971/2, 971/4 a 

973/1v kú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i předpokládanou náhradu 

za zřízení věcného břemene ve výši 8 275,- Kč stanovenou na základě usnesení rady 

města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene          č. IV-12-0007117/1 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. Dotčenou 

nemovitostí touto smlouvou je pozemková parcela č. 206/5 v k.ú. Sušice nad 

Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 

1900,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene          č. IV-12-0007091/1 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. Dotčenou 

nemovitostí touto smlouvou je pozemková parcela č. 2317/1 v k.ú. Sušice nad 

Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 

100,- Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě pozemku p.č.2373 v k.ú. Sušice nad 

Otavou o celkové výměře 1.102 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových za cenu 85 000,- Kč. Úhrada bude provedena z kapitoly 9999 – nákup 

majetku. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkách dluhu s paní 

formou splátkového kalendáře s výší měsíčních splátek 3.000,- Kč. 

15) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 42, kterým se o částku 

570.000,- Kč sníží příjem v org. 6 kapitole 11 pol. 1361 správní poplatky - hrací 

automaty, o částku 150.000,- Kč bude navýšena org. 90 – místní poplatky /hrací 

automaty/ a o částku 420.000,- Kč bude snížena org. 73 - rezerva na investice a provoz. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44 – navýšení org. 179 – 

Cestovní ruch o částku 177.000,- Kč v příjmové i výdajové oblasti o částku 177.000,- Kč. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 45 – navýšení org. 179 – 

Cestovní ruch (oblast příjmů – přijetí části dotace na projekt „Sušické farmářské trhy 

2011“ v roce 2011) ve výši 114.000,- Kč a povýšení výdajů org. 179 o tutéž částku. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46, kterým se povýší výdaje 

org. 267 tepelné hospodářství o 3.842.000 Kč, zvýší se org. 98 KZ minulých let o 

3.692.000,- Kč /převod z fondu teplo/ a sníží se org. 9042 parkoviště Na Tržišti o 



150.000,- Kč. Současně se převedou prostředky mezi účtem Fondu teplo a výdajovým 

účtem města ve výši 3.692.000,- Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 47 - org. 9021 – Nábřeží K. 

Houry bude navýšena o 1.000.000,- Kč a zároveň bude snížena org. 1133 – Zateplení a 

střecha č.p.741 (V Rybníčkách) o 1.000.000,-Kč. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 48 - povýšení příjmů u 

organizace 209 – MŠ Smetanova odvede ze svého investičního fondu částku 60 tis. Kč na 

účet města a zároveň bude povýšen příspěvek na provoz u org. 209 – MŠ Smetanova o 

tutéž částku. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŠMT č. 3928/21/7.1.4/2011 pro ZŠ 

Komenského v celkové výši 1.232.759,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové 

opatření č. 50, kterým bude organizaci 212 - ZŠ Komenského povýšen neinvestiční 

příspěvek na provoz o částku 739.655,40 Kč a o tutéž částku bude zvýšen příjem ogr. 

212 - ZŠ Komenského.  

22) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŠMT č. 3750/21/7.1.4/2011 pro ZŠ 

Lerchova v celkové výši 2.658.997,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové 

opatření č. 51, kterým bude organizaci 216 – ZŠ Lerchova povýšen neinvestiční 

příspěvek na provoz o částku 1.595.398,20 Kč a o tutéž částku bude zvýšen příjem org. 

216 – ZŠ Lerchova.  

23) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŠMT č. 3741/21/7.1.4/2011 pro ZŠ 

TGM  v celkové výši 1.730.754,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 52, kterým bude organizaci 213 – ZŠ TGM povýšen neinvestiční příspěvek na provoz o 

částku 1.038.452,40 Kč a o tutéž částku bude zvýšen příjem org. 213 – ZŠ TGM. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Plzeňského kraje pro ZŠ Komenského 

ve výši 15.000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, kterým 

bude organizaci 212 – ZŠ Komenského povýšen neinvestiční příspěvku na provoz o 

částku 15.000,- Kč a o tutéž částku se zvýší příjem org. 212 – ZŠ Komenského.  

25) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje přijetí dotací a tím zároveň povýšení příjmové 

části org. 232 - hasiči Sušice pol. 6123 o částku 2.500.000,- Kč (dotace poskytnutá 

Plzeňským krajem – 1.500.000,- Kč a 1.000.000,- Kč – dotace MV GŘ HZS ČR) na nákup 

CAS 20 TATRA 815 pro jednotku SDHO Sušice. O tutéž částku bude povýšena výdajová 

část org. 232 hasiči Sušice.  

26) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 55, kterým se sníží 

org. 1125 – výměna oken - o 4.100.000,- Kč, o stejnou částku se sníží org. 98 - konečný 

zůstatek z minulých let a převede se do Fondu rezerv a rozvoje /účet č. 231 46/. 

27) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na projekt Sušice – kasárna Pod 

Kalichem - demolice objektů 2.etapa od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši max. 

5.578.266,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 56, kterým se 

povýší org. 1021 Projekt demolice Pod Kalichem o podíl města na dotaci ve výši 900 tis. 

Kč a o stejnou částku se sníží org.1125 Výměna oken.  

28) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu 

projednávání přestupků s obcí Hrádek se změnou textu čl. 5 odst. 1 tak, jak navrhuje 

obec Hrádek dopisem starosty ze dne 23. 8. 2011. 

  

b)       r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o udělení čestného občanství panu Dr. Arnoštu 

Fürthovi, bývalému generálnímu řediteli firmy Solo, za jeho zásluhy o město Sušici. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji části stavební parcely č. 13 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, o výměře cca 25 m2  bytem Sušice, 



za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem 

spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkové parcely č. 199/1 o 

výměře cca 2300 m2 za kupní cenu 400,- Kč za m2 a části pozemkové parcely č. 1018/2 

o výměře cca 870 m2 za kupní cenu 200,- Kč za m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, od 

Tělovýchovné jednoty Sušice, se sídlem Františka Procházky 119 Sušice II., s tím, že 

kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu podpisem kupní smlouvy. Úhrada platby bude provedena z org. 9037 – bazén. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části areálu městského zahradnictví v Sušici, 

a to pozemkové parcely č. 1357/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 5 530 m2, s 

objektem skleníku na parcele umístěném a příslušenstvím, firmě Přemysl Písař s.r.o., 

Hlávkova 761/III. Klatovy, za kupní cenu ve výši 1 850 000,- Kč. Zastupitelstvo města 

dále rozhodlo o prodeji části areálu městského zahradnictví v Sušici, a to pozemkové 

parcely č. 1357/5 o výměře 445 m2, s objekty dvou skleníků na parcele umístěnými, 

pozemkové parcely č. 1357/6 o výměře 192 m2, s objektem skleníku na parcele 

umístěném, pozemkové parcely č. 1357/7 o výměře 193 m2, s objektem skleníku na 

parcele umístěném, pozemkové parcely č. 1357/8 o výměře 1251 m2, pozemkové 

parcely č. 1357/9 o výměře 260 m2, s objektem skleníku na parcele umístěném, 

stavební parcely č. 2719 o výměře 355 m2, s objektem kotelny a garáží bez č.p., na 

parcele umístěném, stavební parcely č. 2720 o výměře 182 m2, s objektem prodejny bez 

č.p. na parcele umístěném, a stavební parcely č. 2784 o výměře 451 m2, s objektem k 

bydlení, se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a nebytovými prostorami č.p. 348, vše v 

k.ú. Sušice nad Otavou, včetně příslušenství, panu 

 za kupní cenu ve výši 3 750 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady 

s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o nákupu obrazu Portrét Mikuláše Šrámka od autora 

Václava Sekala za cenu 40 tis Kč. Nákup bude realizován z organizace 9999 – nákup 

majetku. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 152/1 o 

výměře cca 133 m2, v k.ú. Milčice u Sušice.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje přípravu návrhu a zadání odborné studie s využitím 

statistických údajů ve věci sloučení škol v Sušici. 

3)  Zastupitelstvo města neschvaluje přesun žáků ze ZŠ Nuželická do budovy ZŠ 

Lerchova. 

4) Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej objektu zahradnictví manželům

 Pod Kalichem 348 Sušice. 

  

d)   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 Smlouvy o výpůjčce strojů a zařízení mezi OHK 

Klatovy a ZŠ TGM a ZŠ Lerchova. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 

leden – srpen 2011. 

  

e)   p o v ě ř u j e  



1) Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření, kterým 

se přijme dotace od MMR na akci Kasárna Pod Kalichem – demolice objektů – 2.etapa ve 

skutečné výši a kterým se o tuto částku navýší organizace č.1021 Projekt demolice Pod 

Kalichem.  

  

f)   o d k l á d á 

1) Zastupitelstvo města odložilo odprodej spoluvlastnického podílu o velikosti jedné 

poloviny stavební parcely č. 1595 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 3 549,5 m2 a 

ukládá odboru majetku nabídnout tuto parcelu za cenu 207 000,- Kč, ČR – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových k využití zákonného předkupního práva.  

2) Zastupitelstvo města odložilo na prosincové jednání zastupitelstva problematiku 

Obecně závazné vyhlášky o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 

provozování jiných technických herních zařízení (interaktivních videoloterijních terminálů) 

zakázáno. 

  

Bc. Petr Mottl  

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 

  

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



