
Usnesení   
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. února 2012 

  

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 PhDr. Ludmila Szvitková. 

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

4) Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2012. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012. 

6) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje dle žádosti správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. 
záměr čerpání finančních prostředků z Fondu nemocnice ve výši 2.500.000,- Kč na digitalizaci 
RTG pracoviště, 1.000.000,- Kč na pořízení laboratorního analyzátoru a 480.000,- Kč na 
nákup drobného neinvestičního majetku (kartotéky, EKG, atd.). 

7) Zastupitelstvo města schvaluje cenové dodatky č. 46 – 49 ke Smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušice a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene                    č. IV-12-0007522/1 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 jsou pozemkové parcely č. 472/1 a č. 473 v k.ú. 
Nuzerov. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4 
300,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

9) 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. Dotčenou nemovitostí touto smlouvou je pozemková parcela č. 
1953/1 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 
100,- Kč/bm. 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 právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na 
budoucí povinný pozemek, pozemkovou parcelu č. 1953/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, jakmile 
se budoucí oprávněný stane majitelem části pozemkové parcely č. 1953/4 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 100,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1, org. 267 - Bytservis – tepelné 
hospodářství – kotelny bude navýšena, o částku o 880,00 tis. Kč, zároveň bude o 880,00 tis. 
Kč navýšena org. 98 -   Konečný zůstatek z minulých let. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, org. 1124 - Domov důchodců 
Sušice – přestavba, bude zařazena do rozpočtu roku 2012 s částkou 350,00 tis. Kč, zároveň 
bude zvýšena org. 98 - Konečný zůstatek z minulých let o 350,00 tis. Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se org. 8035 – SIRKA 
povýší 4,8 mil. Kč, a zároveň se povýší org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let.  

14) Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím neinvestiční dotace od KÚ Plzeňského kraje na 
výkon regionálních funkcí knihoven v celkové výši 334.688 Kč a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4, kterým se org. 252 MKS v příjmové části zvýší o 334.688 Kč a zároveň se sníží 
org. 98 - Konečný zůstatek z minulých let. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se org. 252 MKS – 
příspěvek na provoz zvýší o 22.688 Kč a zároveň se zvýší org. 98 - Konečný zůstatek z 
minulých let. 

16) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se povýší 
organizace 251 - Nemocnice Sušice o.p.s. ve výdajové části o 3.980.000,- Kč z toho 3.500.000 
Kč investiční příspěvek a 480.000 Kč neinvestiční příspěvek/ a zároveň se povýší org. 98 – 
Konečný zůstatek z minulých let. Fond nemocnice / účet 231 43/ se sníží   o stejnou částku. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště „Sušice – místo 
pro život“.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci Projektu regenerace 
panelového sídliště „Sušice – místo pro život“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
podporu regenerace panelových sídlišť. Zároveň schvaluje spoluúčast na financování ve výši 
minimálně 30%.  

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

  

b)      r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného účelového 
příspěvku pro Nemocnici Sušice o.p.s. ve výši 3.980.000,- Kč a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

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 
650.000,- 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 odprodeji části pozemkové parcely č. 2364/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 150 m2, , za kupní cenu ve 
výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

5) Zastupitelstvu města rozhodlo o odprodeji části pozemkové parcely č. 2254/14 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 2 m2  za 
kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 361 m2  za kupní cenu 
ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 209 m2  za kupní cenu ve výši 
200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Součástí kupní smlouvy 
bude i smlouva o zřízení věcného břemene, kterou kupující zřídí ve prospěch oprávněných 

. Věcné břemeno spočívající v právu umístění dešťové kanalizace v 
převáděném pozemku a v právu vstupu na převáděný pozemek za účelem oprav a údržby 
dešťové kanalizace, přičemž rozsah věcného břemene bude zachycen v geometrickém plánu, 
který zajistí na své náklady oprávněný, tedy . Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 119 m2 , za 
kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem 
spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 973/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 259 m2 , 
za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o 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. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 17 v k.ú. Albrechtice u Sušice, 
o výměře 97 m2, včetně objektu čp. 7 na parcele umístěném, Sboru dobrovolných hasičů v 
Albrechticích u Sušice, a to za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč. Kupující uhradí kupní cenu ve 
dvou splátkách, a to část kupní ceny ve výši 1,- Kč do 10 dnů ode dne podpisu této kupní 
smlouvy a část kupní ceny ve výši 349.999 Kč do 10 dnů ode dne, kdy kupující převede 
úplatně nebo bezúplatně vlastnického právo k nemovitostem, jejichž převod je předmětem 
této smlouvy, nebo jakýkoliv spoluvlastnický podíl na nich na třetí osobu. Kupující dále 



uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

12) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení 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 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej stavební parcely č. 3363 v k.ú. Sušice nad Otavou, 
o výměře 53 m2, včetně objektu dvougaráže na parcele umístěném. 

  

d)       r e v o k u j e 

1) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 27.4.2011 týkající se 
odkoupení pozemkové parcely č. 971/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 48 m2 od 

2) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 23.11.2011v čl. b) odst. 3) týkající se 
odprodeje stavební parcely č. 17 v k.ú. Albrechtice u Sušice, o výměře 97 m2, včetně objektu 
čp. 7 na parcele umístěném. 

  

e)       u k l á d á  

1) Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby při sestavování rozpočtu na rok 2013 
akceptovala doporučení finančního výboru ze dne 1. února 2012. 

  

f)       b e r e   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

  

  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

 



Usnesení   
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2012 

  

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. Tomáš Zelený a Ing. Milena Stárková. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeňka Zezulu a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje zástavní smlouvu č. A-001618-00 mezi městem Sušice a 
Československou obchodní bankou a.s. Klatovy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje zástavní smlouvu č. A-001619-00 mezi městem Sušice a 
Československou obchodní bankou a.s. Klatovy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě usnesení Okresního soudu Klatovy, ze dne 
22.4.1991 převod objektu č.p. 531 na stavební parcele č. 936 o výměře 148 m2 a pozemkové 
parcely č. 367/21 o výměře 175 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou na jeho původního majitele, 

  

7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0007529/1/VB 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 stavební parcely č. 586/8 a č. 586/6 a pozemková parcela č. 2677 v k.ú. Sušice nad 
Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3 000,- 
Kč stanovenou na základě usnesení rady města Sušice č. 38 ze dne 21.1.2008. 

8) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Sušice a 
 Jihlava a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 pro 
jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ v tomto členění:  

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2011 277.148,81 Kč 

převod do rezervního fondu  97.000,00 Kč 

odvod městu 180.148,81 Kč 

 

MŠ Tylova – hospodářský výsledek 2011:  296.403,90 Kč 

převod do rezervního fondu  57.000,00Kč 

odvod městu 239.403,90 Kč 



 

ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 2011  
(z toho zisk 6.813,58 Kč z VHČ) 

283.275,28 Kč 

převod do rezervního fondu  85.000,00 Kč  

odvod městu 198.275,28 Kč  

 

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2011:  
(z toho zisk 16.876,65 Kč z VHČ) 

254.176,36 Kč  

převod do rezervního fondu  170.000,00 Kč  

odvod městu 84.176,36 Kč  

 

ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2011:  
(z toho zisk 153.558,58 Kč z VHČ) 

162.756,06 Kč  

převod do rezervního fondu  338.000,00 Kč  

odvod městu 0,00 Kč  

 

ZŠ TGM – hospodářský výsledek 2011:  
(z toho zisk 64.623,50 Kč z VHČ) 

293.574,59 Kč 

převod do rezervního fondu  78.000,00 Kč  

odvod městu 215.574,59 Kč  

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

MKS – výsledek hospodaření 2011: 35.391 Kč 

Převod do rezervního fondu/ nevyčerpaná částka souborů/  
Tyto prostředky budou účelově použity pro zřízené soubory 

35.391 Kč 

odvod městu 0,00 Kč  

 

Sociální služby Města Sušice – výsledek hospodaření 2011: 18.745 Kč 

Převod do rezervního fondu/ -  
/nákup antidekubitních matrací/ 

18.745 Kč  

odvod městu 0,00 Kč  

  

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8, kterým se navýší org. 98 KZ 
minulých let o 290 000,- Kč a nová org. 1225 – Daliborka – stavební úpravy se povýší o tutéž 
částku. 



12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9, a to takto: příspěvkovým 
organizacím se sníží výše přidělené dotace na provoz 2012 o částky z nespotřebované dotace 
2011, z tzv. výnosů příštích období, u MŠ Tylova (org. 208) – 50 tis. Kč, MŠ Smetanova (org. 
209) – 200 tis. Kč, ZŠ Komenského (org. 212) – 400 tis. Kč, ZŠ Lerchova (org. 216) – 1.391 tis. 
Kč, ZŠ TGM (org. 213) – 50 tis. Kč. Tím se sníží částka u org. 98 (KZ min. let - zapojený do 
rozpočtu) o 2.091 tis. Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, kterým se zvýší org. 98 (KZ 
min. let – zapojený do rozpočtu) o částku 91 tis. Kč a zároveň se povýší příspěvek na provoz u 
org. 209 MŠ Smetanova o tutéž částku (položka odpisy). 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 – povýšení příjmů u organizace 
209 – MŠ Smetanova (odvede ze svého investičního fondu částku 50 tis. Kč na účet města) a 
zároveň povýšení příspěvku na provoz u org. 209 – MŠ Smetanova o tutéž částku. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, kterým se zvýší příspěvek na 
provoz u ZŠ Lerchova (org. 216) o 175 tis. Kč a zároveň se zvýší částka u organizace 98 (KZ 
minulých let – zapojený do rozpočtu) o 175 tis. Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje zařazení dvou kulturních památek k financování z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
rok 2012. 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: 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava krovu, výměna střešní krytiny (1.etapa)  
– v celkové sumě 450.605,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK 270.000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu města 135.000,- Kč 

Podíl vlastníka 45.605,- Kč 

 
Městský dům č.p. 27/I., Náměstí Svobody v Sušici – oprava fasády, provedení fasádního 
nátěru  
– v celkové sumě 286.537,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK 130.000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu města 40.000,- Kč 

Podíl vlastníka 116.537,- Kč  

  

17) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč z 
org. 350 Příspěvky – památková péče pro Provincii kapucínů v ČR na obnovu nemovité 
kulturní památky kláštera kapucínů v Sušici.  



18) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2012 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. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost sportovních organizací na rok 2012 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. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč za 
účelem částečného financování účasti Sušického dětského sboru na světové soutěži 7th 
World Choir Games v Cincinnati v USA a uzavření smlouvy o poskytnutí podmíněně 
návratného finančního příspěvku dle přílohy.  

  

b)  r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 955/25 v k.ú Sušice 
nad Otavou o výměře cca 64 m2 , za kupní cenu ve 
výši 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 483/9 v k.ú Sušice nad 
Otavou o výměře cca 15 m2  z níž tu část parcely 
situovanou pod stávajícím objektem garáže na stpč. 1825 v majetku žadatele, za kupní cenu 
ve výši 800,- Kč/m2 a zbývající požadovanou část parcely 483/9 za kupní cenu ve výši 200,- 
Kč/m2. Kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1069/49 o výměře 1288 
m2, stavební parcely č. 2984 o výměře 224 m2, včetně objektu čp. 1214 na parcele 
umístěném a stavební parcely č. 2985 o výměře 260 m2, včetně objektu bez čp. na parcele 
umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, prostřednictvím realitní kanceláře Šumava reality 
Sušice, firmě Centrum Gastronomie s.r.o. náměstí Svobody 2 Sušice za kupní cenu ve výši 3 
030 300,- Kč s tím, že částka z kupní ceny ve výši 30 300,- Kč bude tvořit provizi výše uvedené 
realitní kanceláři. Kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku na 
opravu podlahy interního oddělení pro Nemocnici Sušice o.p.s. ve výši 120.000,- Kč a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

5) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo o odpisu pohledávky za firmou Stavoplast s.r.o., 
Stachy ve výši 112.890,- Kč. 

  

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



 1) Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 126 PK o výměře 
cca 800 m2 a části pozemkové parcely č. 116 PK o výměře cca 100 m2 v k.ú. Divišov u Sušice.  

  

 d)  b e r e  n a  v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 11. dubna 2012. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu zásobování pitnou vodou v obci 
Záluží.  

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci k úpravě zakládací listiny, statutu 
Nemocnice Sušice o. p. s. a jmenování členů do správní a dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. 
s.  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27. června 2012 

Zastupitelstvo města:  

  

a)  s c h v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Michal Malina a MUDr. Kateřina Nová. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomáše Zeleného a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Sušice za rok 2011 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17 a to převést prostředky ve výši 
515 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 9898-opravy 
majetku.  

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 a to převést prostředky ve výši 
70 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 1226- přípojky chata 
Svatobor.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19 a to převést prostředky ve výši 
100 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 1227- rozdělení 
objektu.    

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20 a to převést prostředky ve výši 
40 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 284-bytové 
hospodářství.  

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21 a to převést prostředky ve výši 
300 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 1227-stavební 
úpravy čp.28. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22 a to převést prostředky ve výši 
150 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 284-bytové 
hospodářství. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 23 a to převést prostředky ve výši 
300 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 1207-ZŠ 
Komenského. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26 a to převést prostředky ve výši 
400 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 1229-ubytovna 
Nemocnice. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27 a to převést prostředky ve výši 
120 tis. Kč z organizace č. 1210-opravy nemocnice do organizace 251-nemocnice. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34 a to převést prostředky ve výši 
80 tis. Kč z organizace č. 73-rezerva na investice a provoz do organizace 125-nebytové 
prostory. 



15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35 a to převést prostředky ve výši 
100 tis. Kč z Fondu kulturní léto – povýšení org. 98 a povýšení org.179 cestovní ruch. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28, kterým se z org. 8035 SIRKA 
převede 360.000,- Kč na org. 252 MKS příspěvek na provoz.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29, kterým se povýší org.252 MKS 
příjmy o 160.000,- Kč/ odvod z investičního fondu MKS/, a zároveň se povýší org.252 MKS-
příspěvek na provoz o tutéž částku.  

18) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 30, kterým se z org. 73 Rezerva na 
investice a provoz převede 100.000,- Kč na org. 252 MKS příspěvek na provoz. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 ve výši 
400.000,- Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší org. 350, kap. 95 – 
příjmy a zároveň org. 350, kap. 95 – výdaje o částku 400.000,- Kč.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se organizace 951 
Územní plán, kapitola 2, sníží o 1.000.000,- Kč a zároveň se povýší organizace 
1112 Přemístění skate hřiště o 1.000.000,- Kč. Vzhledem k charakteru a rozsahu prací bude 
organizace 1112 Přemístění skate hřiště přeúčtována z položky 5171 na položku 6121 a bude 
vedena jako investice. 

21) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 33, kterým se z org. 274 Zimní 
stadion   převede 650.000,- Kč na org. 9014 Komunitní centrum. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 36, kterým se org. 179 povýší o 
300.000 Kč a zároveň se sníží org. 73 – rezerva na investice a provoz o 200.000 Kč a 
použije se Fond kulturní léto ve výši 100.000 Kč, povýší se tedy org. 98. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, kterým se povýší org. 250 
SSMS   příjmy o 400.000,- Kč /odvod z investičního fondu SSMS/, a zároveň se povýší org. 
1208 SSMS výdejna stravy o tutéž částku. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje novou zřizovací listinu pro ZŠ T. G. Masaryka z důvodu 
sloučení se ZŠ Komenského ke dni 1. 7. 2012. 

25) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje zakládací listinu Nemocnice Sušice o.p.s. 

26) Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného 
finančního příspěvku se Sdružením přátel Sušického dětského sboru a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

   

b)  n e s ch v á l i l o  

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemkových parcel č. 398/3, 398/6 a 
542/55 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 226/1 v k.ú. Malá 
Chmelná, o výměře cca 235 m2. 

  



c)  v z a l o   n a   v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí Přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy.  

  

d)  d e l e g o v a l o 

1) Z důvodu větší operativnosti deleguje zastupitelstvo města pravomoc provádět 
rozpočtová opatření, týkající se použití dočasně volných prostředků města z Fondů voda, 
Fondu teplo a Fondu rezerv a rozvoje na úhradu nákladů 2012 v rámci rozpočtu, na radu 
města.  

  

e)  j m e n o v a l o 

1) Zastupitelstvo města jmenuje do správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 6 členů v tomto 
složení: Ing. Stanislav Karas, MUDr. Jiří Choc, MUDr. Kateřina Nová, Michal Malina, MUDr. 
František Musil a Bc. Petr Mottl s platností od 1. 7. 2012. 

2) Zastupitelstvo města jmenuje do dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s. 6 členů v tomto 
složení: Ing. Josef Kutil, Bohumil Wudy, Ing. Božena Šlajsová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Jiří 
Vichr a Ing. Antonín Schubert od 1. 7. 2012. 

  

f) n a ř í d i l o 

1) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko odvod z 
investičního fondu ve výši 160.000 Kč. 

2) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice odvod z 
investičního fondu ve výši 400.000 Kč. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. září 2012 

  

 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, JUDr. Jiřina Rippelová 

3) Ověřovatele zápisu: Daniel Čámský a Mgr. Čestmír Kříž 

4) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 
2390/2   výměra 324 m2, ppč. 2390/3 výměra 184 m2, ppč. 2390/4 výměra 322 m2, ppč. 
2390/5 výměra 192 m2, ppč. 2390/6 výměra 316 m2, ppč. 2390/7 výměra 268 m2, ppč. 
2390/8 výměra 120 m2, ppč. 2390/9 výměra 106 m2 , ppč.2390/11 3xx m2 a ppč. 
2679 výměra 33 m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje akci Domov pro seniory Sušice - rozšíření o oddělení se 
zvláštním režimem. Zastupitelstvo města dále schvaluje podíl města na dotaci v letech 2012 
a 2013 v minimální výši 2.200.000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sušice – R.O.P (Rekreační Otavský Park) “ ve 
výši do 15 mil. Kč za předpokladu získání finanční dotace. Dále zastupitelstvo města schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na finanční krytí projektu a na podíl města na dotaci do 
rozpočtu města ve členění dle žádosti o dotaci.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sportovně-rekreační centrum Sušice“ ve 
výši do 5,5 mil. Kč za předpokladu získání finanční dotace. Dále zastupitelstvo města 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků na finanční krytí projektu a na podíl města na 
dotaci do rozpočtu města ve členění dle žádosti o dotaci.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39, kterým se organizace 98 povýší 
o 2.000.000 Kč a povýší výdaje org. 1106 – Studentská, Villaniho, Pravdova – kanalizace, 
voda. Vzhledem k charakteru prací se mění položka z 5171 – oprava – na 6121 – investice. 
Zdrojem prostředků je fond voda, který se tímto sníží o 2.000.000 Kč. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40, kterým se povýší org. 1205 - 
Nádražní 138 – střecha povýší o 400.000 Kč a sníží se org. 1204, 2004, 1134 a 73 o částky 
níže uvedené:  

z org. 1204 – Na Hrázi 270/II  50 000 Kč  

z org. 2004 – Výstavba 44 b.j.  50 000 Kč  

z org. 1134 – Zateplení Na Burince 274-
275 

50 000 Kč  

z org. 73 – Rezerva na investice a provoz  100 000 Kč  



10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41, kterým se sníží org. 220 ŠJ 
Nuželická – investiční příspěvek o 250 tis. Kč a nová org. 1230 ŠJ Nuželická – posuvné dveře - 
se zvýší o tutéž částku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44, kterým se sníží org. 1103 ZŠ 
Lerchova – osvětlení tříd o 50 tis. Kč a org. 1104 ZŠ TGM – osvětlení tříd se zvýší o tutéž 
částku. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46, kterým se o 110.000,- Kč 
povýší organizace č. 252 – MKS, příspěvek na provoz. Prostředky budou použity z rezervy na 
investice a provoz, org. 73, která se sníží o 110.000,- Kč. Finance budou sloužit k financování 
provozu galerie Branka v období od 1.7. do 31.12.2012 a k úhradě očekávaných plateb (viz 
příloha). 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 48, kterým se sníží příspěvek na 
provoz u org. 212 – ZŠ Komenského o 748 tis. Kč a o tutéž částku se povýší příspěvek na 
provoz u org. 213 – ZŠ T. G. Masaryka.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatřením č. 49, kterým se zvýší výdaje 
org,1124 - Domov důchodců-přestavba o 4.000.000 Kč. Tato částka je kryta z části prostředky 
org. 1115 – Podíly na dotace, která se poníží o 1.500.000,- Kč a Fondem rezerv a rozvoje, 
který se sníží o 2.500.000 Kč. Prostředky z fondu rezerv a rozvoje jsou podmíněným výdajem 
a po obdržení dotace se vrátí do tohoto fondu zpět. Org. 98 – Konečný zůstatek minulých let 
- se povýší o 2.500.000 Kč. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 51, kterým se povýší příjmy org. 
9999 – Příjem z prodeje majetku o 2.400.000 Kč, a zároveň se povýší org. 1021 - Projekt 
demolice Pod Kalichem o tutéž částku.    

16)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 52: navýšení organizace 89 – Daň 
z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 13.800.650,- Kč. 

17)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53 – navýšení výdajů v org. 60 – 
Vratka finančního vypořádání minulého roku o 7. 967. 577,- Kč a navýšení org. 98 – KZ 
minulých let o stejnou částku. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 54 - přijetí dotací dle seznamu:  

    Přijetí dotace Použití dotace 

Název akce 
 Povýšení 

příjmů u ORG  
Kč 

Povýšení 
výdajů u ORG  

Kč 

Dotace z Ministerstva dopravy na centrální 
registr vozidel 

ORG. 201 UZ 
27003 

29 
035,- 

ORG. 201 UZ 
27003 

 29 035,- 

Dotace na doplatky dávek pomoci v 
hmotné nouzi 

ORG. 51 UZ 
13008 

16 
920,- 

ORG. 51 UZ 
13008 

 16 920,- 

Dotace na částečné pokrytí nákladů – 
předávání informací PAP 

ORG 201 UZ 
98007 

70 
000,- 

ORG 201 UZ 
98007 

 70 000,- 

Celkem 
 

115 
955,-  

 115 
955,- 

  



 19) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ T. G. Masaryka Sušice, 
Dr. E. Beneše 129, okres Klatovy, příspěvková organizace. 

20) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje nové znění zřizovací listiny organizace Městské 
kulturní středisko v Sušici, příspěvková organizace, IČ: 00368512, které nahrazuje původní 
znění zřizovací listiny včetně všech jejích dodatků s platností od 1.10.2012 a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 

21) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje cenový dodatek č. 50 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušice a pověřuje starostu města podpisem dodatku.  

22) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008253/VB1 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. 701/4 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 200,- Kč. 

  

b)  r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1069/48 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 105 m2, firmě Centrum gastronomie s.r.o. sídlem náměstí 
Svobody č. 2, Sušice I., za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s 
prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o změně názvu organizace Městské kulturní středisko v 
Sušici, příspěvková organizace, IČ: 00368512 na Sušické kulturní centrum, příspěvková 
organizace s platností od 1.10.2012, se sídlem v ul. Příkopy 187, 342 01 Sušice I.  

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

  

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

1) Zastupitelstvo města  neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 1416/3 o výměře 372 m2 a 
stavební parcely č. 1250 o výměře 34 m2, včetně objektu vodárenského zařízení bez č.p. na 
parcele umístěném, vše v k.ú. Sušice nad Otavou.   

2) Zastupitelstvo města Sušice neschvaluje návrh na pověření starosty města jednáním s 
majitelem domu čp. 48 v Sušici (objektu bývalé lékárny), firmou OLMARIA s.r.o., Praha, o 
koupi nemovitosti za cenu do 5 mil. Kč.  

  

d)  b e r e  n a  v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 



  

e)  u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá panu tajemníkovi na příští jednání ZM podat zprávu o 
prověření skutečnosti ohledně spálení kosterních ostatků nalezených v areálu Muzea 
Šumavy v Sušici, zda proběhlo v souladu se zákonem. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

  

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. října 2012 

Zastupitelstvo města:  

  

a)    s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Jan Staněk a JUDr. Jiřina Rippelová. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeňka Zezulu a Mgr. Čestmíra Kříže. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných v 
Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2013, 2014 a 2015 v Sušici a schvaluje 
aktualizovaný plán Programu regenerace MPZ Sušice na období 2013-2015 dle přílohy.  

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků v oblasti památkové péče 
pro rok 2012 ve výši 700.000,- Kč z Organizace 350 – Příspěvky památková péče, jednotlivým 
žadatelům uvedeným pod body 1) -11) dle předloženého návrhu. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje změnu části textu usnesení ze dne 12.9.2012 odst.a) 
usnesení č.6, z textu „na finanční krytí projektu“ na text „na finanční krytí projektu z 
rozpočtu města“. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje Prohlášení o partnerství města Sušice s městem Vimperk k 
projektu „Areál vodních sportů Vimperk“.  

8) Zastupitelstvo města souhlasí se zapojením města Sušice do projektu „Otavská plavba – 
říční přístavy“ realizované společností Regio Písek o.p.s. v celkové výši 2.134.000,- Kč, z toho 
část týkající se města Sušice ve výši 698.500,- Kč, a to za podmínky schválení části projektu 
na území města Sušice městem Sušice. V případě poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad 
zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků v rámci rozpočtu města Sušice 
v roce 2013 na financování příslušné části projektu. Poskytnutá dotace z ROP NUTS II 
Jihozápad pro část projektu realizovanou na území města Sušice činí z toho 607.695,- Kč. 
Vlastní prostředky žadatele na tento projekt činí 90.805,- Kč, dále pak po dobu udržitelnosti 
projektu 169.000,- Kč ročně.  

9) Zastupitelstvo města schvaluje zadání jednacího řízení bez uveřejnění, dle §23, odst. 7) 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, na akci „Bazén Sušice“ na 
nové stavební práce, a to změnu zdroje vytápění ze zemního plynu na CZT z kotelny Na Hrázi, 
druhou vířivou vanu v nerezovém provedení o kapacitě 15 osob, osvětlení bazénových těles, 
systém protiproudu v plaveckém bazénu a náhradu solária za parní prohřívánu, s celkovou 
předpokládanou hodnotou 7,36 mil. Kč bez DPH.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 55, kterým se povýší org. 252 
MKS - příspěvek na provoz - o 142 tis. Kč/ mzdové výdaje vč. ZP a SP/ a zároveň se zvýší org. 
98 KZ z minulých let.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na poskytování pečovatelské služby ve výši 
271.100 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 56, kterým se povýší org. 
250 SSMS v příjmové i výdajové části o 271.100 Kč. Poněvadž výdaje jsou již obsaženy ve 



schváleném rozpočtu SSMS pro rok 2012 bude snížena org. 250 SSMS - příspěvek na provoz a 
snížena org. 98 KZ minulých let - o tutéž částku. 

  

  

b)   b e r e    n a    v ě d o m í  

1) Zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu přípravy návrhu zadání 
územního plánu. Návrh schválen 20 hlasy.  

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o prověření skutečností ohledně spálení 
kosterních ostatků nalezených v areálu Muzea Šumavy v Sušici. 

  

c)   r e v o k u j e  

1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení ze dne 12.9.2012 odst.a) usnesení č. 7 ve znění 
„Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Sportovně-rekreační centrum Sušice“ ve výši 
do 5,5 mil. Kč za předpokladu získání finanční dotace. Dále zastupitelstvo města schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na finanční krytí projektu a na podíl města na dotaci do 
rozpočtu města ve členění dle žádosti o dotaci.“  

  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

  

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. listopadu 2012 

  

Zastupitelstvo města:  

a)     s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Jan Staněk a JUDr. Jiřina Rippelová. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Zezula a PhDr. Ludmila Szvitková. 

4) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje pojmenovat nově vzniklou ulici spojující ulici 
Křičkova a U Rybníka názvem: „Břetislava Pojara“. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 240/9 v k.ú. Vrabcov, o 
výměře 336 m2, v majetku města Sušice, za pozemkové parcely č. 141 o výměře 98 m2, č. 
144/2 o výměře 170 m2, č. 137/3 o výměře 229 m2, vše v k.ú. Milčice u Sušice. 

  

6) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008106/1/VB 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 parcel č. 2263, 2264/3, 1361, 2320/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7 050,- Kč. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
11010-042672, BH2C_P KTSUS_OK mezi Městem Sušice jako povinným a firmou Telefónica 
Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2 Praha 4, Michle jako oprávněným, 
spočívající v povinnosti strpět zřízení, provozování, údržby a opravy podzemního 
komunikačního vedení. Dotčenými nemovitostmi touto smlouvou jsou pozemkové parcel č. 
2359/4 a 2359/6 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za 
zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje směnu částí pozemkových parcel č. 377/1 o výměře 51 m2, 
č. 2026/6 o výměře 29 m2, č. 2028/13 o výměře 27 m2, č. 2251/2 o výměře 658 m2, č. 
2251/7 o výměře 3 m2, č. 2253/1 o výměře 42 m2, č. 2253/2 o výměře 184 m2, č. 2359/4 o 
výměře 4 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku města Sušice, za části pozemkových parcel 
č. 2347/1 o výměře 241 m2 a č. 2359/27 o výměře 1294 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, ve 
vlastnictví Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, Plzeň, ve správě Správy a údržby silnic 
Klatovy, se sídlem Za kasárny 324/IV, Klatovy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 



9) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí podmíněně 
návratného příspěvku Nemocnici Sušice o.p.s. na rok 2012 a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku. 

10) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje dle žádosti správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. 
záměr čerpání finančních prostředků pro rok 2013 z Fondu nemocnice ve výši 495.000,- Kč 
na neinvestiční účely. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 60 – navýšení org. 179 – Cestovní 
ruch, paragraf 3639 o částku 230.000,- Kč v příjmové i výdajové oblasti. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje doplacení úvěru č. 3400/038469-01/02/01-006/00R a 
rozpočtové opatření č. 61, kterým org. 2005 - splátka jistiny - zvýší o 3.080 tis. Kč a zároveň 
se zvýší org. 98 – KZ z minulých let o tutéž částku.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 63, kterým se org. 1002 
(Mikroregion Šumava západ – podíl města) sníží o částku 240.000,- Kč a o tutéž částku se 
povýší org. 179 (Cestovní ruch) – kniha Památky města Sušice. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje jako dodavatele tisku knihy „Památky města Sušice“ 
společnost Typos, tiskařské závody s. r. o., dle cenové nabídky v příloze. 

              

b)    r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1592/11 v k.ú Sušice 
nad Otavou o výměře 309 m2  za kupní cenu ve výši 61 800,- 
Kč s tím, že kupující uhradí i poměrnou část nákladů s prodejem spojených. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 1223 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře 1 165 m2 včetně objektu garáží bez č.p. na parcele umístěném, 

 bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 1 400 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i 
náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře 1 
792 m2 a stavební parcely č. 1329 o výměře 311 m2, včetně objektu k bydlení, č.p. 257, 
Sušice na parcele umístěném, vše v k.ú Sušice nad Otavou, MUDr. 

za kupní cenu ve výši 3 800 007,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s 
prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1592/11 o výměře 1 
253 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 
1 305 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1935/15 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 9 m2 firmě Compotech Plus spol. s r.o. Sušice, za kupní cenu ve 
výši 170,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 



6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkové parcely č. 1933/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře cca 132 m2 od firmy Compotech Plus spol. s r.o. Sušice, za 
kupní cenu ve výši 169,- Kč/m2 za pozemek a zpevněný povrch pozemku za kupní cenu ve 
výši 144,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo s účinností od 1.1.2013 o zřízení nové organizace 
Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace. 

             

c)     r e v o k u j e 

1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení ze dne 27.4.2011, kde v článku b), odstavci 
4) rozhodlo takto: „Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 240/3 
v k.ú. Vrabcov, o výměře cca 340 m2, 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. 

  

d)   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období od 
ledna do září 2012 – zápis č. 3. 

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

  

e)    o d k l á d á           

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

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města 

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

 



Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. prosince 2012 

  

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. Božena Kudová.  

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeňka Zezulu a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo schvaluje upravení předloženého návrhu zadání územního plánu města 
Sušice dle zpracovaného „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, sousedních obcí a 
připomínek občanů k návrhu zadání územního plánu města Sušice“ včetně pokynů pro jeho 
úpravu.  

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

6) Zastupitelstvo města schvaluje do předloženého návrhu zadání územního plánu města 
Sušice zapracovat plošné regulativní opatření spočívající ve vyloučení výstavby 
maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1.000m2 v 
jedné lokalitě, a to na celém správním území města Sušice. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu organizace Sportoviště města Sušice, 
příspěvková organizace. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového 
kalendáře, o kterou požádal  s výší měsíčních splátek 5.000,- Kč.  

9) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2013 a 
schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2013 podle následující tabulky 
(uvedené ceny jsou bez DPH):       

                
              

  

  

   

  

Výpočet pevné a pohyblivé složky ceny bez DPH  
Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,48 Kč/m3. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro „Grantový program města Sušice v oblasti, 
kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ a formulář „Žádost o přidělení grantu na projekt 
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ dle přílohy. 

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

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

2,5   527 334 861 

20,93 31,17 52,10 
6,0   1 959 1 013 2 972 

10,0   4 218 1 935 6 153 

15,0   7 753 3 233 10 986 



11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2014-2015 dle přílohy, která 
akceptuje schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady 
28.11.2012. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2013 dle přílohy, která akceptuje 
schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady 28.11.2012. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 65, kterým bude organizaci 216 – 
ZŠ Lerchova povýšen neinvestiční příspěvek na provoz o částku 1.063.598,80 Kč a o tutéž 
částku bude zvýšen příjem org. 216 – ZŠ Lerchova.  

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 66, kterým bude organizaci 213 – 
ZŠ TGM povýšen neinvestiční příspěvek na provoz o částku 1.185.405,20 Kč (ZŠ Komenského 
493.103,60 + ZŠ TGM 692.301,60 Kč) a o tutéž částku bude zvýšen příjem org. 213 – ZŠ 
TGM.    

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.67, kterým se sníží příspěvek 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice org. 250 o 2.720 tis.Kč, o tutéž částku se 
sníží org. 98 KZ z minulých let. Poněvadž se jedná o odhadovanou částku, ZM souhlasí s 
použitím rezervního fondu v případě, že by příspěvek na provoz nestačil k úhradě běžných 
provozních výdajů. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 68, kterým se povýší org. 1111 – 
Starý vodojem – oprava o 55 000,- Kč a sníží se org. 1110 – 5. května – kanalizace o stejnou 
částku. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 69 – navýšení příspěvků 
uvedených příspěvkových organizací a dobrovolných hasičů o přidělené granty dle tabulky 
celkem o 86 tis. Kč a snížení organizace 190 o stejnou částku. 

Povýšení organizace tis. Kč   Snížení organizace tis. Kč 
232 – Sbor dobrovol. hasičů 
Sušice 

43,--   190 – Přísp.dětem na kult.a 
zájm č. 

43,-- 

252 – MěKS – Taneční klub Fialka 43,--   190 – Přísp.dětem na kult.a 
zájm č. 

43,-- 

Celkem 86,--     86,-- 
18)  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 70 dle přiložené tabulky: 

  Přijetí dotace 

tis. Kč 

Použití dotace 

tis. Kč Název akce 
Povýšení příjmů 
u ORG 

Povýšení výdajů u 
ORG 

Všeobecná pokl. správa - volby 
prezidenta v roce 2013 

ORG. 201 UZ 
98008 20,00 ORG. 201 UZ 98008 20,00 

Všeobecná pokl. správa - Volby 
do zastupitelstev krajů a 
senátu 

ORG. 201 UZ 
98193 336,50 ORG. 201 UZ 98193 336,50 

Dotace - aktivní politika 
zaměstnan. Sociální služby 
města Sušice 

ORG 250 UZ 
13234 90,00 ORG 250 UZ 13234 90,00 

Všeob.pokl.správa-dotace na 
výkon sociálně právní ochrany 

ORG. 201 UZ 
98216 49,29 ORG. 201 UZ 98216 49,29 



dětí - vyšší dotace než bylo 
rozpočtováno 

MZ - podpora na výsadbu 
melioračních a zpevňujících 
dřevin 

ORG. 189 UZ 
29004 43,95 ORG. 189 UZ 29004 43,95 

MZ - náklady na činnost 
odborného lesního hospodáře 

ORG. 187 UZ 
29008 1 779,74 ORG. 187 UZ 29008 1 779,74 

Krajský úřad Plz. kraje - údržba 
významného krajinného prvku 
Kalich ORG. 273 UZ 52 40,00 ORG. 273 UZ 52 40,00 

Název akce 
Povýšení příjmů 
u ORG   Financování    

Ministerstvo životního 
prostředí - dotace na zateplení 
MŠ Tylova 

ORG. 8046 UZ 
15835 48,55 

ORG. 98 - KZ 
minulých let -48,55 

Státní fond životního prostředí 
- dotace na zateplení MŠ 
Tylova 

ORG. 8046 UZ 
90877 2,86 

ORG. 98 - KZ 
minulých let -2,86 

  

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 179 – Cestovní 
ruch sníží o částku 400.000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 263 – Městské informační 
centrum. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové výši 500,- Kč.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Sušice č. 2/2012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje znění memoranda o spolupráci mezi Nemocnicí Sušice 
o.p.s., Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s, Klatovskou 
nemocnicí, a.s. a Městem Sušice. 

23) Zastupitelstvo města doporučuje řediteli Nemocnice Sušice o.p.s. podpis memoranda o 
spolupráci Nemocnice Sušice o.p.s. 

  

b)         b e r e   n a   v ě d o m í 

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

2) Zastupitelstvo bere na vědomí předložené „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, 
sousedních obcí a připomínek občanů k návrhu zadání územního plánu města Sušice“ včetně 
pokynů pro jeho úpravu.  

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí memorandum o spolupráci s Nemocnicí Sušice o.p.s. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 10. prosince 2012. 



  

c)         n a ř i z u j e 

1) Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice odvod z 
investičního fondu ve výši 105 tis. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření , 
kterým se povýší příjmy org. 250 SSMS a sníží org. 98 – KZ z minulých let. 

  

d)         u k l á d á 

1) Zastupitelstvo ukládá pořizovateli a určenému zastupiteli zpracovat konečné znění zadání 
územního plánu města Sušice a předat projektantovi, AF – CITYPLAN, spol. s r.o., Jindřišská 
17, 110 00 Praha 1, ke zpracování návrhu územního plánu města Sušice. 

2) Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje pro členy zastupitelstva města 
zajistit prezentaci týkající se cenové tvorby a kalkulace vodného a stočného a tepla, s 
termínem do konce měsíce února.  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

  

 




