
Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. února 2013 

  

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. Zdeňka Řezníčková a Ing. Zdeněk Zezula. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2013. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení lesních pozemků p.č. 2497/2 (výměra 10700m2) 
a 2498/1 (výměra 8491m2) v k. ú. Sušice nad Otavou od stávajícího vlastníka, společnosti 
PATFOREST s.r.o., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, za celkovou cenu 95.000,- Kč. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se zřizuje nová org. 1310 
– DPS – středisko osobní hygieny ve výši 350 000,- Kč a zároveň se povýší org. 250 - SSMS - 
příjmy o tutéž částku /odvod z investičního fondu SSMS/. Zastupitelstvo města nařizuje 
příspěvkové organizaci SSMS odvod z investičního fondu do rozpočtu města ve výši  350.000 
Kč. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se povýší org. 1021 – 
Kasárna Pod Kalichem o 121.000,- Kč /nová org. v rozpočtu 2013/, a zároveň se povýší org. 
98 – KZ z minulých let.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – org. č. 267 – tepelné 
hospodářství – kotelny, investice (pol. 6121) bude navýšena o částku 500.000,-Kč, o tuto 
částku bude zvýšena org. 98 – konečný zůstatek minulých let.  

9) Zastupitelstvo města schvaluje novou rozpočtovou org. č. 1311 – Oprava MK Tylova, K. 
Čapka a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – org. č. 1311 – Oprava MK Tylova, K. Čapka bude 
navýšena o částku 1.500 tis. Kč,- o tuto částku bude zvýšena org. 98 – konečný zůstatek 
minulých let.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2254/31 v 
k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře 214 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 
18 Plzeň, ve správě Správy a údržby silnic Klatovy, se sídlem Za kasárny 324/IV, Klatovy, do 
majetku města Sušice. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2304/4 v 
k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 415 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 
18 Plzeň, ve správě Správy a údržby silnic Klatovy, se sídlem Za kasárny 324/IV, Klatovy, do 
majetku města Sušice. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se zvýší org. 251 – 
Nemocnice – výdajová část, o 495 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – Konečný zůstatek 



z minulých let. Na toto zvýšení se použijí prostředky z Fondu nemocnice. Zastupitelstvo 
města schvaluje převod částky 495 tis. Kč z Fondu nemocnice na výdajový účet města. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008547/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, přetínat 
pozemek vodiči, 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. 2254/3 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 210,- Kč. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008579/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, přetínat 
pozemek vodiči, 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. 178/1, č. 2256/8 a č. 2256/10 v 
k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1 210,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008502/VB/002 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, přetínat 
pozemek vodiči, 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. 602 v k.ú. Dolní Staňkov. Zastupitelstvo 
města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje tyto členy pracovní skupiny „Nemocnice“: Ing. Marek, 
Mgr. Sojka, MUDr. Šedivý, MUDr. Nová, MUDr. Choc, Ing. Karas, JUDr. Rippelová, RNDr. 
Fedorová, Bc. Mottl, pan Malina.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013. 

  

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

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2012. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 13. února 2013. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí opravu chyby a správný název org. 1303 – Zimní 
stadion osvětlení + šatny. 

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



  

c)         r e v o k u j e 

1) Zastupitelstvo města revokuje svoje usnesení ze dne 21.11.2012 v tomto znění: 
„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. Tereze Kratochvílové, bytem 
Sokolov, 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.“ 

  

d)         r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemkové parcely č. 240/9 v k. ú. Vrabcov o 
výměře 336 m2 v majetku města Sušice za části pozemkových parcel 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, ve 
vlastnictví Anny a Helmuta Princových, bytem Záluží s tím, že manželé Anna a Helmut 
Princovi doplatí zároveň městu Sušici doplatek ve výši 3 360,- Kč a uhradí i náklady s 
prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné 
smlouvy. 

2) 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. Tereze Kratochvílové, 
bytem Sokolov, a panu Lukáši Leipeltovi, bytem Sušice, 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.“ 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného finančního příspěvku 
na činnost ve výši 200 tis. Kč Oblastní charitě Sušice, schvaluje znění smlouvy a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 

4) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného účelového 
příspěvku pro Nemocnici Sušice o.p.s. na rok 2013 ve výši 495.000,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

  

e)         z ř i z u j e 

1) Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu „Nemocnice“. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr pronájmu areálu nemocnice v Sušici. 

2) Zastupitelstvo města neschvaluje protinávrh Ing. Mileny Stárkové k vyhlášení referenda o 
pronájmu Nemocnice Sušice, o.p.s.  

  



Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



 

  

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. dubna 2013 

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 JUDr. Jiřina Rippelová.  

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Jiří Hlaváček. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci města Sušice s investory SP MÁCHOVA 
DEVELOP, s.r.o. a Ing. Zbyňkem Polákem – Reality, na projektu realizace Obytné zóny „Na 
Hrázi“, Sušice podle předloženého investičního záměru. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města roku 2014 jako 
finanční spoluúčast města Sušice na projektu realizace Obytné zóny „Na Hrázi“ Sušice, ve výši 
2 500 000,- Kč s tím, že smlouva, která bude řešit konkrétní vztahy a podmínky spolupráce 
bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. 

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

Sušické kulturní centrum – výsledek hospodaření 2012:  
převod do rezervního fondu  
odvod městu:  

104.891 Kč  
104 891 Kč  

0 Kč 

Sociální služby Města Sušice – výsledek hospodaření 2012:  
převod do rezervního fondu /nákup antidekubitních matrací/  
odvod městu 

15.279 Kč  
15.279 Kč  

0 Kč 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro 
jednotlivé příspěvkové organizace ZŠ, MŠ, ŠJ a ZUŠ v tomto členění:  

MŠ Smetanova – hospodářský výsledek 2012:  

převod do rezervního fondu  

odvod městu:  

271.242,96 Kč  

107.000,00 Kč  

164.242,96 Kč 

MŠ Tylova – hospodářský výsledek 2012  

převod do rezervního fondu  

odvod městu:  

246.578,48 Kč  

86.000,00 Kč  

160.578,48 Kč 

ŠJ Nuželická – hospodářský výsledek 2012  

(z toho zisk z VHČ)  

převod do rezervního fondu  

265.577,00 Kč  

39.785,69 Kč  

150.000,00 Kč  



odvod městu:  115.577,00 Kč 

ZŠ Komenského – hospodářský výsledek 2012  

(z toho zisk z VHČ)  

převod do rezervního fondu  

odvod městu:  

18.076,50 Kč  

17.252,91 Kč  

18.076,50 Kč  

0,00 Kč  

ZŠ Lerchova – hospodářský výsledek 2012  

(z toho zisk z VHČ)  

převod do rezervního fondu  

odvod městu:  

116.324,19 Kč  

116.324,19 Kč  

116.324,19 Kč  

0,00 Kč 

ZŠ tgm – hospodářský výsledek 2012  

(z toho zisk z VHČ)  

převod do rezervního fondu  

odvod městu: 

269.457,90 Kč  

92.587,66 Kč  

269.457,90 Kč  

0,00 Kč  

ZUŠ Fr. Stupky – hospodářský výsledek 2012  

převod do rezervního fondu  

odvod městu:  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

8) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o účelovém příspěvku ve výši 300.000,- Kč pro 
Gymnázium Sušice na akci „Objekt čp. 324/II – Gymnázium Sušice – stavební úpravy a 
přístavba objektu – bezbariérové řešení“. Příspěvek je podmíněný čerpáním dotace ze zdrojů 
MŠMT ČR na tutéž akci. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků 
veřejné sbírky na zhotovení uměleckého objektu. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8, kterým povýší organizaci 252–
příspěvek na provoz (granty – komise města) o 47.000,- Kč a zároveň se sníží organizace 73–
rezerva na investice a provoz o tutéž částku.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9, a to takto: příspěvkovým 
organizacím se sníží výše přidělené dotace na provoz 2013 o částky z nespotřebované dotace 
2012, z tzv. výnosů příštích období, u MŠ Smetanova (org. 209) – 100 tis. Kč, ŠJ Nuželická 
(org. 220) – 100 tis. Kč, ZŠ Lerchova (org. 216) – 1.294 tis. Kč, ZŠ TGM (org. 213) – 350 tis. Kč. 
Tím se sníží částka u org. 98 (KZ min. let - zapojený do rozpočtu) o 1.844 tis. Kč. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje čerpání částky 397.123,51 Kč (úspory minulých let za 
vybrané školné DDM) a částky 280.675,- Kč (nevyčerpaný příspěvek za rok 2012) u org. 216 – 
ZŠ Lerchova dle přílohy.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, kterým se povýší příjmy u 
organizace 209 – MŠ Smetanova, která odvede ze svého investičního fondu částku 135 tis. Kč 
na účet města a zároveň se povýší příspěvek na provoz u org. 209 – MŠ Smetanova o tutéž 
částku.  



14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11, kterým se na novou org. 1312 
Gymnázium Sušice – příspěvek na výtah převedou finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč z 
org. 73 – Rezerva na investice a provoz.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, kterým se nařizuje příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Sušice převod finančních prostředků z investičního fondu ve 
výši 200.000,- Kč. Org. 250 SSMS – příjmová část se zvýší o 200.000,- Kč, a zároveň se org. 98- 
běžný účet sníží o 200.000,- Kč.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, kterým se nová org. 1313 – 
Domov důchodců-terasa oprava povýší o 200.000,- Kč, a zároveň se povýší org. 98 – běžný 
účet o 200.000,- Kč. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14, kterým se výdajová i příjmová 
část org. 9041 – Ostrov Santos povýší o 32.160,- Kč. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15, kterým se nová org. 1314 -ZŠ 
Lerchova-osvětlení povýší o 200.000,- Kč a org. 98 - KZ minulých let zvýší o 200.000 Kč. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16, kterým se zřizuje nová 
rozpočtová organizace č. 1315 – MŠ Smetanova – nová třída a naplňuje částkou 500.000,- Kč. 
Zároveň org. č. 73 – rezerva na investice a provoz se snižuje o částku 500.000,- Kč. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17, kterým se povýší org. 1204 – 
Na Hrázi 270/II o 1,7 mil. Kč a sníží se organizace 1125 – Výměna oken o stejnou částku.  

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18, kterým se nová organizace 
č.1316 R.O.P. (Rekreační Otavský Park) povýší o 4.600 tis. Kč, a zároveň se sníží o 3.000 tis. Kč 
org.1115 – Rezerva na podíly na dotacích a povýší se org. 98 – běžný účet (úspora viz. RO č. 
9) o 1.600 tis. Kč. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje zařazení dvou kulturních památek k financování z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
rok 2013. 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 (2.etapa)  

– v celkové sumě s DPH 450.103,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK  190.000,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu města 210.000,- Kč 

Podíl vlastníka 50.103,- Kč 

  

Kapucínský klášter č.p. 1/III. s kostelem sv. Felixe – oprava fasády, provedení fasádního 
nátěru  

– v celkové sumě s DPH 382.626,- Kč 

Příspěvek z rozpočtu MK  210.000,- Kč 



Příspěvek z rozpočtu města 120.000,- Kč 

Podíl vlastníka 52.626,- Kč 

23) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2013 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. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou 
činnost sportovních organizací na rok 2013 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. 

  

b)  b e r e  n a  v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí podání Petice My ze Sušice „Nesouhlasíme s 
výstavbou dalšího obchodního centra místo bývalé sirkárny podniku SOLO Sušice“. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pracovní skupiny Nemocnice o.p.s. ustavenou 
dne 20. 2. 2013. 

  

c)  r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč z 
org. 350 Příspěvky – památková péče pro JUDr. Pavla Marce, Klimentská 19, 110 00 Praha 1 
na obnovu kulturní památky č.p. 116/I, ul. Klostermannova, Sušice. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z 
rozpočtu města Sušice na zachování a obnovu hodnot historického stavebního fondu na 
území městské památkové zóny Sušice.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 140.000,- Kč z 
org. 350 Příspěvky – památková péče pro Římskokatolickou farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 
Sušice na zpracování stavebně-historického průzkumu kostela sv. Václava v Sušici. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelového 
finančního příspěvku z rozpočtu města Sušice.  

3) Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo o poskytnutí podmíněně návratného účelového 
příspěvku pro Sportovně střelecký klub Sušice se sídlem Rok č.p. 14, Sušice ve výši 300.000,- 
Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za neuhrazené nájemné a plnění 
poskytovaná s užíváním bytu č. 24, ul. Kaštanová 1159, Sušice z důvodu úmrtí povinné pí 
Anny Čadkové v celkové výši 28.436,- Kč.  



5) Zastupitelstvo města rozhodlo ve funkci jediného zakladatele společnosti Nemocnice 
Sušice o.p.s., IČO 252 24 301, v souvislosti s rozhodnutím o rozšíření poskytovaných obecně 
prospěšných služeb ze dne 27. června 2012, o následujících změnách Zakladatelské listiny: 

V článku III se nahrazuje odstavec 1) novým zněním takto: 

o Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, 
přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě 
nemocných včetně činností s tím souvisejících. 

o poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. 

Do článku III, odst.2) se doplní podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb takto: 

e) Bude-li společnost poskytovat obecně prospěšné služby za úplatu, stanoví se cena obecně 
prospěšných služeb tak, aby nebyla v rozporu s úmyslem obecně prospěšné společnosti 
dosahovat a ze zákona stanovených podmínek užívat zisk. 

f) Bude-li společnost poskytovat obecně prospěšné sociální služby za úplatu, stanoví se cena 
sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů a podle prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

V článku VIII se nahrazuje první odstavec novým zněním takto: 

Obecně prospěšná společnost bude kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování 
byla založena (čl. III.), vykonávat i doplňkové činnosti. Doplňkové činnosti bude společnost 
vykonávat za podmínky, že touto činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití 
prostředků obecně prospěšné společnosti. Zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a 
dostupnost obecně prospěšných služeb. 

6) 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. 

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

  

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

1) Zastupitelstvo města, vzhledem k současné nízké sazbě PRIBORu, neschvaluje fixaci 
úrokové sazby na úvěr 90 mil. Kč. 

  

e)  v o l í 

1) Zastupitelstvo města volí přísedící Okresního soudu v Klatovech dle jmenného seznamu z 
přípisu okresního soudu ze dne 15. 4. 2013. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  



Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



  

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. června 2013 

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. Zdeňka Řezníčková. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Boženu Kudovou a MUDr. Ivanu Vítovcovou. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje používání názvu SIRKUS, ve spojení Sušické kulturní 
centrum – SIRKUS a to bude následně promítnuto ve zřizovací listině a zároveň schvaluje 
odměnu pro MgA. Jitku Doubravovou dle autorského zákona dle přílohy. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008729/VB/001 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, přetínat 
pozemek vodiči, 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. 739, 747, 834, 920/ a pozemkové 
parcely č. 1911/7, 1920/2, 2028/6 a 2363/10 v k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města 
schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7 350,- Kč + DPH. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

6) 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 pozemkových parcelách č. 978/3, 977/2, 977/4, 
977/3, 977/1, 977/9, 977/6, 977/12, 1011/1, 1011/3, 1011/11, 206/5, 2303, 358/1, 369/26, 
358/24, 236/1, 236/62, 358/25, 358/28, 236/100, 236/99, 236/98, 236/97, 236/60, 239/19, 
239/24, 239/8, 236/5, a na stavebních parcelách č. 1187, 1186, 1232, 1190/1 a 1190/15 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 města podpisem smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1926/14 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 20 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do majetku města Sušice.  

8) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce: „Sušice – ulice Lerchova, Klostermannova“ 
ve výši do 6,8 mil. Kč za předpokladu získání finanční dotace a předložení žádosti o dotaci z 
ROP NUTS II Jihozápad. Dále zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků na 
finanční krytí projektu z rozpočtu města a na podíl města na dotaci do rozpočtu města ve 
členění dle žádosti o dotaci. 



9) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 580.497,00 Kč Integrovaného 
operačního Programu na projekt „Územní plán Sušice“ a pověřuje starostu podpisem 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu k projektu R.O.P. – Rekreační Otavský Park a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku, sestavenou k 31.12.2012, za rok 2012.  

13) Zastupitelstvo města schvaluje převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22 zvýšení org. 63 Protidrogová 
prevence o 20.000,-Kč a snížení org.73 Rezerva na investice a provoz o tutéž částku a 
souhlasí s pokračováním dlouhodobého preventivního programu na druhých stupních 
základních škol v Sušici. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje od roku 2014 navýšit v rozpočtu položku Protidrogové 
prevence (org.63) na částku 230.000,- Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25, kterým zvýší org. 274 Zimní 
stadion - příjmová část o 215 tis. Kč, zvýší org. 274 Zimní stadion - výdajová část o 304 tis. Kč 
a sníží org. 283 SMS – příspěvek na provoz o 89 tis. Kč. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, kterým se sníží organizace 283 
SMS – příspěvek na provoz o 220 tis. Kč a o stejnou částku se povýší org. 274 – Zimní stadion 
na výdajové straně.  

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27, kterým se org. 209 – MŠ 
Smetanova-výdaje na provoz zvýší o 230 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 209 – MŠ Smetanova–
příjmy (HV 2012) o 164 tis. Kč a org. 208 – MŠ Tylova-příjmy ( HV 2012) o 66 tis. Kč.  

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29, kterým se povýší organizace 
1304 ZUŠ propojení budov o 1,4 mil. Kč, zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek 
z minulých let o 1,2 mil. Kč a poníží se organizace 73 rezerva na investice a provoz o 200 tis. 
Kč. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30, kterým se povýší organizace 
1304 ZUŠ propojení budov o 650 tis. Kč a zároveň se poníží organizace 73 rezerva na 
investice a provoz o tutéž částku. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší org. 125 
pronájem.nebyty-výdajová část - o 270 tis. Kč, zvýší se org. 208 MŠ Tylova příjmová část /část 
HV 2012/ o 94 tis. Kč, zvýší se org. 220 ŠJ Nuželická - příjmová část / HV 2012/ o 135 tis. Kč, 
zvýší se org. 213 T.G.Masaryka příjmová část / HV 2012/ o 7 tis. Kč a org. 98 konečný 
zůstatek z minulých let o 34 tis. Kč. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32, kterým se zvýší výdajová část 
organizace 9041 – Ostrov Santos o částku 500 tis. Kč a zároveň se zvýší organizace 98 – 
konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 



23) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o partnerství mezi městem Sušice a polskou obcí 
Chojna a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

b)  r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2290/9 o výměře 1 m2, 
části pozemkové parcely č. 2290/12 o výměře 6 m2 a části pozemkové parcely č. 2292/1 o 
výměře 51 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, pí. Haně Salátové, bytem Praha, za kupní cenu ve 
výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

c)  b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

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

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu zpracování územního plánu 
města Sušice. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o možnostech nabízených programů 
primárních prevencí na základních školách. 

5) Zastupitelstvo města bere na vědomí „Situační zprávu technického dozoru investora ke 
stavbě - Bazén Sušice“. 

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 1355/34 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře 216 m2. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. července 2013 

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 MUDr. Ivana Vítovcová. 

3) Ověřovatele zápisu: JUDr. Jiřinu Rippelovou a Jiřího Hlaváčka. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34, kterým se sníží organizace č. 
283 SMS – příspěvek na provoz, o 2 mil. Kč, dále se sníží organizace č. 9042 Parkoviště Na 
Tržišti o 0,9 mil. Kč a sníží se org. 98 – konečný zůstatek minulých let o 0,8 mil. Kč. Zároveň se 
povýší se organizace 9037 Bazén o 3,7 mil. Kč. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Sušice a městem 
Kašperské Hory ve věci vykonávání úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku na území města Kašperské Hory Městskou policií Sušice. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 33, kterým se povýší org. 1203 – 
Penzion – výměna oken o 650 tis. Kč a sníží se org. 1204 – Na Hrázi 270/II o stejnou částku.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Sušice č. 1/2013, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního 
prostředí, ve znění vyhlášky č. 6/1998 a vyhlášky č. 8/2003. 

b)   b e r e n a v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění na 
zakázku „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy zimního stadionu – změna stavby před 
dokončením“. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. září 2013 

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, Miroslav Vrhel 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Ing. Jan Staněk  

4) Zastupitelstvo města schvaluje doporučení hodnotící komise ze dne 2. 9. 2013, rozhoduje 
o přidělení zakázky uchazeči Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 
1929/62, Praha 4 a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí a následně podpisem smlouvy o 
úvěru č. 883/13/LCD / viz příloha/ na refinancování stávajícího úvěru č. 1672/03/LCD ze dne 
28.11.2003 na dostavbu 96 b.j. ve výši 29 mil. Kč. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35, kterým se poníží org. organizace 
č. 283 SMS – příspěvek na provoz o 300 tis. Kč a o stejnou částku se povýší organizace 1112 – 
přemístění skate hřiště. 

6) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpočtové opatření č. 36, kterým se org. 350 
Příspěvky – památková péče zvýší o 235.000,- Kč a zároveň se zvýší org. 98 Konečný zůstatek 
minulých let o tutéž částku. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37, kterým se org. 9014 Komunitní 
centrum - v příjmové části sníží o 31.027.108,19 Kč a zároveň se zvýší org. 98 KZ z minulých 
let o tutéž částku. Zdrojem jsou prostředky, které město obdrželo již v roce 2012, po 
schválení rozpočtu na rok 2013, tudíž byly součástí konečného zůstatku roku 2012. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 252 Sušické 
kulturní centrum v příjmové části povýší o 765 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 252 
Sušické kulturní centrum – příspěvek na provoz. Jedná se o zahrnutí nájmu za movité a 
nemovité věci do rozpočtu SKC.  

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40, org. 279 - Odpadové 
hospodářství povýšit o 500 tis. Kč a org. 98 – Konečný zůstatek minulých let povýšit o 500 tis. 
Kč.  

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41, kterým se povýší příjmová i 
výdajová část organizací dle seznamu, celkem o 1.540.262,- Kč.  

 
Přijetí dotace Použití dotace 

Název akce 
Povýšení 
příjmů u 

ORG 
Kč 

Povýšení 
výdajů u 

ORG 
Kč 

Všeobecná pokl. správa - volby 
prezidenta v roce 2013 

ORG. 201 UZ 
98008 

296 
765,00 

ORG. 201 UZ 
98008 

296 
765,00 



Krajský úřad Plz. kraje - údržba 
významného krajinného prvku Kalich 

ORG. 273 UZ 
52 

40 
000,00 

ORG. 273 UZ 
52 

40 
000,00 

Dotace ministerstva kultury na obnovu 
kulturních památek 

ORG. 350 UZ 
34054 

400 
000,00 

ORG. 350 UZ 
34054 

400 
000,00 

Dotace ministerstva kultury na 
veřejnou informační službu knihoven 

ORG. 252 UZ 
34053 

20 
000,00 

ORG. 252 UZ 
34053 

20 
000,00 

Krajský úřad Plz. kraje - řešení krizové 
situace - povodně 2013 

ORG. 1317 
UZ 53 

145 
000,00 

ORG. 1317 
UZ 53 

145 
000,00 

Krajský úřad PK - řešení krizové situace 
- povodně 2013 

ORG. 1317 
UZ 55 

48 
000,00 

ORG. 1317 
UZ 55 

48 
000,00 

Ministerstvo pro místní rozvoj dotace 
na územní plán města Sušice - 
prostředky.EU 

ORG. 951 UZ 
17003 

493 
422,00 

ORG. 951 UZ 
17003 

493 
422,00 

Ministerstvo pro místní rozvoj dotace 
na územní plán města Sušice - 
prostředky.SR 

ORG. 951 UZ 
17002 

87 
075,00 

ORG. 951 UZ 
17002 

87 
075,00 

Krajský úřad Plz.kraje - Podpora 
činnosti inform.center na území PK 

ORG. 263 UZ 
54 

10 
000,00 

ORG. 263 UZ 
54 

10 
000,00 

Celkem 
   

1 540 
262,00 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 252 SKC – 
příspěvek na provoz zvýší celkem o 682 tis. a zároveň se zvýší org. 98 KZ minulých let o tutéž 
částku.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 44, kterým se zvýší organizace č. 
1315 – MŠ Smetanova – nová třída o 450 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – konečný zůstatek 
minulých let o tutéž částku. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-0008995/001 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, přetínat 
pozemek vodiči, 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. 2254/14 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč + 
DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 79 v k.ú. Dolní Staňkov 
o výměře 79 m2, včetně objektu Volšovy čp. 41 Sušice na parcele umístěném a záměr 
prodeje pozemkové parcely č. 272/2 v k.ú. Dolní Staňkov, o výměře 860 m2 a zveřejnění 
záměru prodeje na úřední desce města Sušice. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 531 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře 4 060 m2, včetně objektu na Nábřeží J. Seitze čp. 89 Sušice III na parcele 
umístěném a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města Sušice. 



16) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 51 až 55 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušici a pověřuje starostu města podpisem dodatků.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.  

  

b)  r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč z org. 
350 Příspěvky – památková péče pro Provincii kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 6/99, 118 
00 Praha 1 – Hradčany na realizaci ohradní zdi v prostředí nemovité kulturní památky 
kapucínského kláštera s kostelem sv. Felixe. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Sušice na 
zachování a obnovu hodnot historického stavebního fondu na území městské památkové 
zóny Sušice.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 2364/1 v k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 115 m2 manželům Věře a Václavu Löffelmannovým, bytem Hory 
Matky Boží za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem 
spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru odkoupení pozemkové parcely č. 1026/2 v k.ú. 
Sušice nad Otavou o výměře 46 m2, z majetku Správy železniční dopravní cesty s.o., Oblastní 
ředitelství Plzeň do vlastnictví města Sušice a pověřuje odbor majetku a rozvoje města 
dalším jednáním v této věci. 

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje úplatný převod pozemkové parcely č. 354/21 v k.ú. 
Sušice nad Otavou, o výměře 3 052 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Sušice.  

2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1043/2, o výměře cca 
315 m2, části pozemkové parcely č. 1034/4 o výměře cca 490 m2, stavební parcely č. 1599/1 
o výměře 279 m2, včetně části objektu bez čp. na parcele umístěném a ½ stavební parcely č. 
1599/2 o výměře 109,5 m2, včetně části objektu bez čp. na parcele umístěném, vše v k.ú. 
Sušice nad Otavou. 

  

d)  b e r e n a v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

  

e)  u k l á d á 



1) Zastupitelstvo města ukládá radě města a odboru majetku a rozvoje města zabývat se 
řešením současného smluvního vztahu s firmou Rumpold-P s.r.o., Plzeň.  

  

f)  j m e n u j e 

1) Zastupitelstvo města jmenuje pana Miroslava Vrhela členem kontrolního výboru. 

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



  

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. listopadu 2013 

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 MUDr. Ivana Vítovcová. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a Mgr. Boženu Kudovou.  

4) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene ze dne 10. 12. 2009 mezi městem Sušice a RWE GasNet se sídlem  

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků v oblasti památkové péče 
pro rok 2013 ve výši 500.000,- Kč z organizace 350 – Příspěvky památková péče, jednotlivým 
žadatelům uvedeným pod body 1) - 8) dle přílohy. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných v 
Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2014, 2015 a 2016 v Sušici a schvaluje 
aktualizovaný plán Programu regenerace MPZ Sušice na období 2014-2016 dle přílohy.  

7) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci „Sušice – R.O.P. (Rekreační 
otavský park), a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 43, kterým se povýší příjmy u 
organizace 213 – ZŠ TGM o 95 tis. Kč, organizace odvede ze svého investičního fondu částku 
95 tis. Kč na účet města a zároveň se tímto povýší příspěvek na provoz u organizace 213 – ZŠ 
TGM o tutéž částku. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 46, kterým se navýší prostředky v 
organizaci 213-ZŠ TGM v položce 5154 - elektrická energie o 200 tis. a zároveň se povýší org. 
98 konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 47 – navýšení org. 179 – Cestovní 
ruch, paragraf 3639 o částku 224.092,- Kč v příjmové i výdajové oblasti. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na zpracování LHO (Lesní hospodářské 
osnovy) ve výši 750.200 Kč pro rok 2013. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 
č. 48 nová org. 1318 Zpracování LHO (Lesní hospodářské osnovy) se povýší v příjmové i 
výdajové části o 750.200 Kč. 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 49, kterým se organizace 279 - 
Odpadové hospodářství povýší o 350 tis. Kč a org. 98 - Konečný zůstatek minulých let se 
povýší o stejnou částku. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 52, kterým se povýší org. 20 
zůstatek depozit o 1.000.000 Kč a zároveň se zvýší org. 201 / kap. 3 /o tutéž částku. 



14) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na poskytování pečovatelské služby ve výši 
297.700 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, kterým se povýší org. 
250 - SSMS v příjmové i výdajové části o 297.700 Kč. Výdaje jsou již obsaženy ve schváleném 
rozpočtu SSMS pro rok 2013, proto bude snížena org. 250 - SSMS - příspěvek na provoz a 
snížena org. 98 KZ minulých let - o tutéž částku. 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 55, kterým se sníží org. 405 
Dopravní obslužnost ČSAD o 70 000,-Kč a zvýší org. 180 Kancelář starosty o 70 000,-Kč. 

16) Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení rezervního fondu SKC, p. o. ze zlepšeného 
výsledku hospodaření dle přílohy č. 1. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje změnu názvu a změnu zřizovací listiny v podobě Sušické 
kulturní centrum, p. o. – SIRKUS. 

b) r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k. ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 90 m2 p. Václavu Sieglovi, bytem Kašperské Hory, za kupní cenu 
ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí zároveň i náklady s prodejem spojené. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 377/1 v k. ú. Sušice 
nad Otavou, o výměře cca 50 m2 p. Štefanu Malagovi a pí. Jaroslavě Kolářové, bytem Sušice, 
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí zároveň i náklady s prodejem 
spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji 2/3 podílu pozemkové parcely č. 542/56 o výměře 
10 m2, 2/3 podílu pozemkové parcely č. 542/88 o výměře 5143 m2 a 2/3 podílu pozemkové 
parcely č. 542/98 o výměře 50 m2, vše v k. ú. Sušice nad Otavou pí. Ladislavě Novákové, 
bytem Sušice a pí. Oldřišce Kadlecové, bytem Praha, za kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2 s tím, 
že kupující uhradí zároveň i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkové parcely č. 2377/11 v k. ú. 
Sušice nad Otavou o výměře cca 450 m2 od firmy Šperl spol. s r.o. se sídlem Pražská 57 
Sušice II. za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvu města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 2102/10 o výměře 13 
m2 a pozemkové parcely č. 2517/2 o výměře 146 m2, obě v k. ú. Sušice nad Otavou, od firmy 
BDP plus, s.r.o. se sídlem Roháčova 37 Praha 3, a to za kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím že 
převod bude osvobozen od DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 2096/7 o výměře 1818 
m2, v k. ú. Sušice nad Otavou, od firmy EDEN Development, a.s. se sídlem Vršovická 68b čp. 
1527 Praha 10, a to za kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím že převod bude osvobozen od DPH. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

c)  j m e n u j e 



1) Zastupitelstvo města jmenuje paní Jitku Hoffmannovou členkou osadního výboru Záluží za 
pana Helmuta Prinze. 

d)  v o l í 

1) Zastupitelstvo města na základě doporučení členů osadního výboru volí paní Jitku 
Hoffmannovou předsedou osadního výboru Záluží.  

e)  b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty o kontrole plnění usnesení. 

f)  p o v ě ř u j e 

1) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání s budoucím vlastníkem a 
investorem o využití budovy bývalé lékárny. 

g)  u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnout částku ve výši 
40 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2014 jako účelovou dotaci pro Diakonii ČCE středisko 
Západní Čechy s určením pro Denní stacionář Klíček.  

  

Bc. Petr Mottl  
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka  



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. prosince 2013 

Zastupitelstvo města:  

a)   s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Miroslav Vrhel a Mgr. Milena Naglmüllerová. 

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

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2015-2016 dle návrhu, který 
byl předložen na jednání rozšířené rady 4. 12. 2013. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2014 dle přílohy, která akceptuje 
schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady města 4. 12. 
2013. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 58, kterým se sníží příspěvek na 
provoz příspěvkové organizaci SSMS org. 250 o 3.000 tis. Kč a org. 98 konečný zůstatek z 
minulých let se sníží o tutéž částku. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 59, kterým se sníží příspěvek na 
provoz příspěvkové organizaci SMS org. 283 o 1.500 tis. Kč a org. 98 konečný zůstatek z 
minulých let se sníží o tutéž částku. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 60, kterým se zvýší jednotlivé 
organizace v příjmové i výdajové části o částky dle seznamu. 

  Přijetí dotace 

 Kč 

Použití dotace 

 Kč Název akce Povýšení příjmů  
Povýšení 

výdajů  

MPSV - Sociálně právní 
ochrana dětí 

ORG. 201 UZ 
13011 49 293 

ORG. 201 UZ 
13011 49 293 

MZe - Odborný lesní 
hospodář 

ORG. 187 UZ 
29008 1 737 748 

ORG. 187 UZ 
2900852 1 737 748 

MZe - Výsadba 
melioračních a zpevňujících 
dřevin 

ORG. 189 UZ 
29004 2 000 

ORG. 189 UZ 
29004 2 000 

Dotace MV ČR - pro 
jednotky SDH obcí 
nasazených v průběhu 
povodně v červnu 2013 ORG.  232 186 086 

ORG.  232 110 371 

ORG.  233 75 715 

Krajský úřad Plz. kraje - 
řešení krizové situace - 
povodně 2013 ORG. 1317 UZ  10 000 ORG. 1317 UZ  10 000 

Daň z příjmu města -proúčt. ORG. 89    15 417 740 ORG. 89    15 417 740 

Celkem   17 402 867   17 402 867 



9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 61, kterým se nová org. 1319 Prvky 
pódia zvyšuje o 386 tis. Kč vč. DPH a současně zvyšuje org. 98 konečný zůstatek minulých let, 
zdrojem je převod této částky z fondu Kulturní léto. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 62, kterým se sníží příspěvek na 
provoz příspěvkové organizaci ZŠ Lerchova org. 216 o 500 tis. Kč a org. 98 konečný zůstatek z 
minulých let se sníží o tutéž částku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 63, kterým se navýší výdajová část 
uvedených organizací dle seznamu a navýší se org. 98 konečný zůstatek minulých let celkem 
o částku 69.740 Kč. 

povýšení výdajů ORG. Kč 

vratka fin. vypořádání za rok 2012 org. 60 29 740,00 

Domov důchodců - dveře org. 1309 14 000,00 

MŠ Smetanova - nová třída org. 1315 8 000,00 

Komunitní centrum - doplatek z r. 2012 org.9014 18 000,00 

KZ Z minulých let -  financování - zvýšení  celkem org. 98 69 740,00 

12) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 64, kterým se navýší organizace 
286 Pohřební služba a hřbitov v příjmové i výdajové části o 41 tis. Kč. 

13) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1498/11/LCD a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2014 
podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH): 

   

Pohyblivá složka 

(Kč/m3) 

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

2,5 527 334 861 

21,33 32,08 53,41 
6,0 1 959 1 013 2 972 

10,0 4 218 1 935 6 153 

15,0 7 753 3 233 10 986 

Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,47 Kč/m3.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje pořizovatelem předložený návrh postupu pořizování 
Územního plánu Sušice.  
16) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi Tesco Stores ČR, Praha a městem 
Sušice na odkoupení technické a dopravní infrastruktury a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.  

17) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sušice, 
jako povinným, a firmou Maxtel s. r.o. se sídlem Pod Svatoborem 45, Sušice II, jako 
oprávněným, spočívající v právu vstupu na dotčené nemovitosti v souvislosti s prováděním 
oprav a údržby optického kabelu metropolitní sítě. 



18) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu formou splátkového 
kalendáře, o kterou požádala paní Michaela Brzáková s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

19) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podmíněně 
návratného příspěvku č. A-001579-00 ze dne 17. 2. 2012 s Nemocnicí Sušice, o.p.s., dle 
přílohy a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku 
Nemocnici Sušice, o.p.s. na rok 2014 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem tohoto 
dodatku. 

  

b)   r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemkových parcel č. 963/1 o výměře 831 
m2 a č. 970/17 o výměře 346 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví města Sušice za části 
pozemkových parcel č. 970/3 o výměře 4 228 m2, č. 970/23 o výměře 166 m2 a č. 970/25 o 
výměře 181 m2 ve vlastnictví manželů Polákových.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu k bydlení na stavební parcele č. 936 o 
výměře 148 m2 a přilehlé zahrádky na pozemkové parcele č. 367/21 o výměře 175 m2, v ul. 
Pod Viničkami čp. 531 Sušice p. Karlu Siebrovi, bytem Velký Bor, a pí. Aleně Přerostové, 
bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 650 000,- Kč s tím, že provize pro realitní kancelář je 
stanovena na 0,95% z kupní ceny nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

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

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

  

c)   b e r e n a v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru za období 1 – 9 / 2013. 

3) Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2014.  

  

d)   u k l á d á 

1) Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s finančním 
odborem a právníkem města, provést analýzu předložené nabídky objektu čp. 48, na ppč. st. 
33/4 – bývalé lékárny a její výsledky předložit na jednání zastupitelstva města v únoru 2014.  

  



Bc. Petr Mottl 
starosta města  

Ing. Věra Marešová  
místostarostka 

  

 


