
Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. února 2014 

Zastupitelstvo města:  

 

a)  s c h v a l u j e 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Ivana Vítovcová a Mgr. Zdeňka 
Řezníčková.  

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Jiřího Hlaváčka.  

4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se zvýší org. 188-
Příspěvek SOŠ a SOU Sušice a sníží org. 73-rezerva na investice a provoz ve výši 60 tis.Kč. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se sníží organizace č. 73 – 
Rezerva na investice a provoz o 300 tis. Kč a o stejnou částku se povýší organizace č. 1210 – 
Nemocnice-opravy, kompresory. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se org. 232 Hasičský sbor 
Sušice povýší o částku 85.000,-Kč a o tutéž částku bude snížena org. 73 - rezerva na investice 
a provoz. Jedná se o výdaje na oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sušici. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se povýší org. 235 – 
Hasičský sbor Albrechtice o částku 15.000,- Kč a o tutéž částku bude snížena org. 73 - rezerva 
na investice a provoz. Jedná se o výdaje na nákup pracovních stejnokrojů PS II pro družstvo 
žen SDH Albrechtice. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se Organizace č. 98 – 
Konečný zůstatek z minulých let povýší o 5 mil. Kč, dále se sníží organizace č. 73 – Rezerva na 
investice a provoz o 5 mil. Kč a organizace 9037 – Bazén Sušice se povýší o 10 mil. Kč. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se zvyšuje org. 9037 
Bazén a org. 903 Bazén-úvěr /pol. 8123/ o 5.093.058 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se 
nemění celková výše výdajů na bazén, pouze se upravuje odhad čerpání úvěru a 
prostavěnosti v roce 2013 na její skutečnou výši. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 25. dubna 2012 
uzavřené s  a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

11) Zastupitelstvo města schvaluje cenové dodatky č. 56 – 60 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušice předložené firmou Rumpold-P, s. r. o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň a pověřuje 
starostu města podpisem dodatků.  

12) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Teplická 874/8 Děčín 4, jako oprávněným, spočívající v právu umístění inženýrských 
sítí do pozemku města p.č. 2254/15 k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50,- Kč za 1bm vedení + DPH. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem smlouvy.  



13) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Teplická 874/8 Děčín 4, jako oprávněným, spočívající v právu umístění inženýrských 
sítí do pozemku města p.č. 2340/15 k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50,- Kč za 1 bm vedení +DPH. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou RWE GasNet s.r.o., zast. RWE Distribuční 
služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako oprávněným, spočívající v právu 
zřídit a provozovat na pozemku p.č. 2303, 206/5 a 970/39 k.ú. Sušice nad Otavou ve 
vlastnictví města Sušice plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 
plynárenského zařízení. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 50,- Kč za bm+ DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  

15) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou Maxtel, s.r.o., se sídlem V Rybníčkách 650, 
Sušice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění telekomunikačního optického kabelu v 
celkové délce cca 2526 m do pozemků města p.č. 377/1, 377/16, 380/8, 370/1, 369/7, 
370/12, 2253/2, 341/2, 1920/2, 1920/1, 1941/12, 1941/114, 2390/1, 1936/9, 1941/111, 
2347/4, vše k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 50,- Kč za 1 bm+ DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  

16) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, jako oprávněným, spočívající v právu umístění inženýrských 
sítí do pozemku města p.č. 970/2 k.ú. Sušice nad Otavou. Zastupitelstvo města schvaluje i 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50,- Kč za 1 bm vedení + DPH. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

17) Zastupitelstvo města Sušice schvaluje vstup města do Svazu měst a obcí ČR. Členský 
příspěvek bude hrazen z org. 180. 

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

19) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Vydavatelství a 
nakladatelství RegionAll – Hana Voděrová, IČO: 64398561, Kaznějovská 1307/52, 323 26 
Plzeň, na vydání knihy „Trefen šumavským genem“ ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.  

20) Zastupitelstvo města schvaluje od 1. 1. 2014 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, v platném znění, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014. 

 



b)   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pana starosty ke kontrole usnesení z 
minulého zasedání. 

2) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu činnosti kontrolního výboru za rok 2013. 

 

c)   p o v ě ř u j e  

1) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání ohledně získání domu čp. 48 na 
náměstí Svobody v Sušici do majetku města. 

 

d)   r o z h o d l o  

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení bodu jednání, týkajícího se prodeje části 
pozemkové parcely č. 1593/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 500 m2 paní 

bytem Nábřeží Jana Seitze 257, Sušice III., a 
. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektu čp.1331/II v Nádražní ul. v Sušici, včetně 
stavební parcely č.580/71 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 460 m2, firmě REMA Systém a.s., 
Budějovická 1667/64, Praha 4, za kupní cenu 1 497 100,- Kč+ náklady s prodejem spojené.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektu bez čp. v Nádražní ul. v Sušici, včetně 
stavební parcely č.580/12 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1014 m2, 

, za kupní cenu 3 437 443,- Kč+ náklady s prodejem 
spojené. 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 716/3 k.ú. 
Sušice nad Otavou (ostatní plocha), a to části označené geometrickým plánem jako 716/9 o 
výměře 407 m2, do majetku města Sušice.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro Střední odbornou 
školu a Střední odborné učiliště 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. 

 

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2239/1 k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 250 m2.  

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. března 2014 

Zastupitelstvo města:  

  

a) s c h v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Věra Fornousová a Ph.Dr. Ludmila Szvitková 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Mgr. Zdeňka Řezníčková  

4) Zastupitelstvo města schválilo předloženou nejvhodnější variantu návrhu Územního plánu 
Sušice.  

5) Zastupitelstvo města schválilo cenový dodatek č. 61 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušice předložený firmou Rumpold- P, s. r. o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku.  

  

b)  v z a l o   n a    v ě d o m í 

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

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené „Vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu Územního plánu Sušice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území v rámci 
společného jednání s dotčenými orgány“ včetně pokynů pro jeho úpravu. 

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23. dubna 2014 

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, Mgr. Čestmír Kříž. 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Zezula, Miroslav Vrhel. 

4) Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2014. 

5) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost 
kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2014 dle přílohy a znění smlouvy o 
poskytnutí podmíněně návratného finančního příspěvku na pravidelnou činnost kulturních, 
zájmových a volnočasových organizací a pověřuje starostu města podpisem smluv. Finanční 
příspěvky budou vyplaceny z org. 190. 

6) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost 
sportovních organizací na rok 2014 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí podmíněně 
návratného finančního příspěvku na pravidelnou činnost sportovních organizací a pověřuje 
starostu města podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 183. 

7) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky Starého židovského 
hřbitova v Sušici k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2014. 

8) Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 
Ministerstva kultury ČR/příspěvek vlastníka - Město Sušice) na podporu obnovy objektu 
umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

Starý židovský hřbitov v Sušici – restaurování náhrobků 

– v celkové sumě  1 116 600,- Kč bez DPH 
Příspěvek z rozpočtu MK      400 000,- Kč 
Prostředky vlastníka (město 
Sušice)  

     716 600,- Kč 

9) Zastupitelstvo města schválilo zakladatelskou listinu Nemocnice Sušice o.p.s.  

10) Zastupitelstvo města schválilo rozdělení a použití výsledků hospodaření za rok 2013 pro 
jednotlivé příspěvkové organizace dle návrhu: 

org.   Výsledek 
hospodaření 

2013 v Kč 

Převod do 
rezervního 

fondu 

Odvod městu 

208 MŠ Tylova 125 462,47 53 000,00 72 462,47 

209 MŠ Smetanova 294 641,76 146 000,00 148 641,76 

213 ZŠ T.G.Masaryka 228 308,75 42 000,00 186 308,75 

215 ZUŠ Fr. Stupky 77 224,32 77 224,32 0,00 



216 ZŠ Lerchova 291 987,43 291 987,43 0,00 

220 ŠJ Nuželická 249 408,37 66 000,00 183 408,37 

250 Sociální služby 
města Sušice 

81 990,23  81 990,23  0,00 

252 Sušické kulturní 
centrum 

144 465,86  58 362,00  86 103,86 

283 Sportoviště 
města Sušice 

344 321,71  344 321,71  0,00 

  CELKEM     676 925,21  

 

Použití rezervního fondu  

250 Sociální služby města Sušice antidekubitní matrace 

252 Sušické kulturní centrum naplnění rezervního fondu 
souborů 

283 Sportoviště města Sušice bez účelu použití 

  školská zařízení - viz příloha   

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se příspěvkové 
organizaci ZŠ Lerchova (org. 216) sníží výše přidělené dotace na provoz 2014 o částku z 
nespotřebované dotace 2013, z tzv. výnosů příštích období, o 460 tis. Kč. Tím se také sníží 
částka u org. 98 (KZ min. let - zapojený do rozpočtu) o 460 tis. Kč. 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se příspěvkové 
organizaci MŠ Smetanova (org. 209) sníží výše přidělené dotace na provoz 2014 o částku z 
nespotřebované dotace 2013, z tzv. výnosů příštích období, o 115 tis. Kč. Tím se také sníží 
částka u org. 98 (KZ min. let - zapojený do rozpočtu) o 115 tis. Kč. 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se příspěvkové 
organizaci Sušické kulturní centrum, p. o., sníží příspěvek na provoz o 300 tis. Kč, zároveň se 
sníží částka u org. 98 KZ min. let o 300 tis. Kč. 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se příspěvkové 
organizaci Sportoviště města Sušice, p. o., sníží příspěvek na provoz o 60 tis. Kč, zároveň se 
sníží částka u org. 98 KZ min. let o 60 tis. Kč. 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se poníží organizace 
183 – Příspěvky na sportovní činnost dětí o 78.000,- Kč a organizace 190 – Příspěvky na 
kulturní a zájmovou činnost dětí o 32.000,- Kč a zároveň se povýší organizace 184 – 
Příspěvek zájmovým organizacím – granty o 110.000,- Kč. Tato částka bude využita pro 2. 
kolo Grantového programu města Sušice v roce 2014. 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se povýší organizace 
9999 – nákup a prodej majetku o částku 9.000.000,- Kč ze zůstatku minulých let. 

17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se povýší organizace 
9999 – nákup a prodej majetku o částku 2.200.000,- Kč ze zůstatku minulých let. 

 

b)  v z a l o   n a   v ě d o m í 



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

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 
2014. 

 

c)   r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč z 
org. 350 Příspěvky – památková péče pro Římskokatolickou farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 
Sušice na obnovu kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie. 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 zrušení záměru výstavby sociálních bytů v čp. 246 a 260, 
Sušice II, na stpč. 580/9, 586/4, 580/28 (nyní stpč. 2742), k.ú. Sušice nad Otavou a úhradě 
ceny 2 200 000,- Kč dle znaleckého posudku z r. 2008 ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků mezi městem Sušice a Plzeňským krajem 
– SÚSPK, p.o., a to částí pozemků p.č. 377/1, 2028/6, 2028/13, 2251/2, 2251/7, 2253/1, 
2253/2, 2359/4 a ppč. 2689, vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 1173 m2, v 
majetku města Sušice, za části pozemků p.č. 2347/1 a 2359/27, obě k.ú. Sušice nad Otavou, 
o celkové výměře 1529 m2, v majetku Plzeňského kraje – SÚSPK, p.o. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 1587/1 o výměře 20 
m2 , za kupní cenu 1,- Kč. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 377/1 k.ú. Sušice nad Otavou o 
výměře cca 120 m2 za cenu 250,-Kč za m2+ náklady s 
prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 483/6 k.ú. Sušice nad Otavou, 
včetně domu čp. 125 v Sušici III, který je její součástí, 

 za cenu 700 000,- Kč + náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 963/1 o výměře 3 m2 a části 
ppč. 970/39 o výměře 25 m2, dle geometrického plánu nově označených jako p.č. 963/30 a 
970/40, vše k.ú. Sušice nad Otavou, , za kupní cenu 1 400,- Kč + náklady s 
prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi nemovitostí domu čp. 48 a stavební parcely č. 33/4 
o výměře 1199 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, dle nabídky firmy OLMARIA, 
s.r.o.., Plzeňská 421/48, Praha, jako současného majitele objektu, společně s jejich 
zákonnými součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi s nimi spojenými za 
cenu kupní 9.000.000,- Kč. 

 



d)   n e s c h v á l i l o 

1) Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení nemovitostí v areálu kempu Jitřenka dle 
nabídky   

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. června 2014 

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: Ing. Zdeňka Zezulu a Miroslava Vrhela.  

4) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí provozní dotace pro Nemocnici 
Sušice o.p.s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

5) Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje aktualizaci plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 s tempem růstu nájemného ve variantě C. 

6) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad na akci „Sušice – místo pro život„ a pověřuje 
starostu města podpisem této Smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu 
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 – Projekty obcí, ve výši 100 tis. 
korun a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem. 

8) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finanční dotace z dotačního titulu Program 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 – Projekty obcí ve výši 100 tis. korun. 

9) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při 
využívání finančních prostředků EU v rámci Mikroregionu Šumava – západ a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

11) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku, sestavenou k 31.12.2013, za rok 2013. 

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

13) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1498/11/LCD ze dne 
18.1.2012, kterou město Sušice uzavřelo s Českou spořitelnou a.s. 

14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18, kterým se org. 1125 – Výměna 
oken sníží o 600 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 284 – Bytové hospodářství (příjmová část 
rozpočtu). 

15) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19, a to převést prostředky ve výši 
230 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do organizace č. 9898 – běžné 
opravy majetku. 



16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20, a to převést prostředky ve výši 
220 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do organizace č. 1220 – Rok, 
veřejné osvětlení. 

17) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21, a to převést prostředky ve výši 
650 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do nové organizace č. 1429 – 
Palackého, chodník. 

18) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 22, kdy se prostředky ve výši 
50.000,- Kč převedou z organizace 73 - rezerva na investice a provoz do organizace 274 zimní 
stadion. 

19) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 23, kdy se prostředky ve výši 
150.000,- Kč převedou z organizace 73 - rezerva na investice a provoz do organizace 1428 - 
křižovatka Lerchova - Klostermannova. 

20) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24, kterým se povýší organizace 
1424 – Domov důchodců výtah o 1 milion korun a zároveň se o tutéž částku povýší 
organizace 98 – konečný zůstatek minulých let. 

21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25, kdy se prostředky ve výši 
50.000,- Kč převedou z organizace 73 - rezerva na investice a provoz do organizace 9898 - 
opravy majetku. 

22) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 26, kdy se prostředky ve výši 
600.000,- Kč převedou z organizace 73 - rezerva na investice a provoz do organizace 1430 - 
odstranění stavby motelu. 

23) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 27, kdy celková výše 6 mil. Kč bude 
uhrazena tak, že část ve výši 3 mil. Kč bude kryta převodem finančních prostředků z Fondu 
nemocnice, zbývající část ve výši 3 mil. Kč bude kryta z plánovaných prostředků na naplnění 
Fondu nemocnice (org. 251, pol. 5901) za rok 2014. Položka 5901 bude přeúčtována na pol. 
5221 ve výši 3 mil. Kč. Organizace 251 (výdajová část) se pak navýší pouze o 3 mil. Kč a 
zároveň se navýší org. 98 KZ z minulých let, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 43 - Fond 
nemocnice na výdajový účet města. 

24) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28, kterým se org. 1002 – Web – 
podíl města povýší o částku 100.000,- Kč a o tutéž částku bude snížena org. 73 - rezerva na 
investice a provoz. Jedná se o doplacení spoluúčasti města Sušice na projektu „Marketingová 
strategie a propagace Šumavy“. 

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

  

b)  b e r e   n a   v ě d o m í 

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

  

c)  r o z h o d u j e 



1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků z majetku města Sušice 
do majetku Plzeňského kraje – SÚSPK, p.o., a to pozemků p.č. 2239/4, 2359/41, 2359/42, 
2392/4, 2392/5, 2392/6 a 2392/7, vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 489 m2, a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků z majetku Plzeňského kraje 
– SÚSPK, p.o., do majetku města Sušice, a to pozemku p.č. 2359/38, k.ú. Sušice nad Otavou, 
o výměře 1006 m2, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 531 k.ú. Sušice nad 
Otavou, o výměře cca 3560 m2, včetně objektu čp. 89, Sušice III., na parcele umístěném, 
panu za kupní cenu 3 550 000,- Kč + náklady s 
prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 327/1 o výměře cca 90 
m2 k.ú. Sušice nad Otavou , za kupní cenu 
650,- Kč za m2 + DPH v zákonné výši + náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci svého usnesení č. c)3) ze dne 23.4.2014 : 
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků mezi městem Sušice a Plzeňským krajem – 
SÚSPK, p.o., a to částí pozemků p.č. 377/1, 2028/6, 2028/13, 2251/2, 2251/7, 2253/1, 
2253/2, 2359/4 a ppč. 2689, vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 1173 m2, v 
majetku města Sušice, za části pozemků p.č. 2347/1 a 2359/27, obě k.ú. Sušice nad Otavou, 
o celkové výměře 1529 m2, v majetku Plzeňského kraje – SÚSPK, p.o. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků z majetku města Sušice 
do majetku Plzeňského kraje – SÚSPK, p.o., a to částí pozemků p.č. 377/1 (o výměře 51 m2), 
2028/6 (o výměře 29 m2), 2028/13 (o výměře 27 m2), 2251/2 (o výměře 658 m2), 2251/7 (o 
výměře 3 m2), 2253/1 (o výměře 42 m2), 2253/2 (o výměře 184 m2), 2359/4 (o výměře 4 
m2) a pozemku p.č. 2689 (o výměře 175 m2), vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 
1173 m2, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků z majetku Plzeňského kraje 
– SÚSPK, p.o., do majetku města Sušice, a to částí pozemků p.č. 2347/1 (o výměře 241 m2) a 
2359/27 (o výměře 1288 m2), vše k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 1529 m2, a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemků p.č. 1362, 1379/12, 2293/1, 2293/6, 
2306, 2308, 2311/3, 2322/18, vše k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha), o celkové výměře 
1941 m2, od ČR – Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku v celkové výši 23 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

  

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

1) Zastupitelstvo města neschvaluje návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře 
na území vyznačené v příloze č. 1. 

  



Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. září 2014 

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, PhDr. Ludmila Szvitková. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmír Kříž a Mgr. Zdeňka Řezníčková. 

4) Zastupitelstvo města schválilo revidovanou výchozí kalkulaci a výpočet ceny a pevné 
složky pro dvousložkovou formu ceny vodného a stočného na r. 2015 společností ČEVAK a.s. 
České Budějovice podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH): 

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 

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

2,5   527 334 861 

20,73 31,62 52,35 
6,0   1 960 1 013 2 973 

10,0   4 219 1 934 6 153 

15,0   7 753 3 233 10 986 

 

Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,44 Kč/m3. 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29 za účelem provedení opravy 
školního hřiště Lerchovy školy, kterým se převedou finanční prostředky z organizace 98 - 
konečný zůstatek minulých let do nové organizace 1431 - hřiště Lerchova škola v celkové výši 
3 mil Kč. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se povýší organizace 
1304 – ZUŠ propojení budov o 1,6 milionu korun a zároveň se o tutéž částku povýší 
organizace 98 – konečný zůstatek minulých let. 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33, kterým se povýší příjmy u org. 
208 – MŠ Tylova. Tato organizace odvede ze svého investičního fondu částku 75 tis. Kč na 
účet města a zároveň se povýší příspěvek na provoz u org. 208 – MŠ Tylova o tutéž částku.  

8) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ve výši 
600.000,- Kč a schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se povýší org. 350, kap. 95 – 
příjmy a zároveň org. 350, kap. 95 – výdaje o částku 600.000,- Kč.  

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kdy se prostředky ve výši 
784.090,- Kč převedou z org. 350 (výdajová část) Příspěvky – památková péče do org. 1416 – 
Židovský hřbitov podíl města. 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se org. 250 – SSMS-
příspěvek na provoz- sníží o 3 mil. Kč a org. 1420 Domov důchodců – stavební úpravy 2. část 



se zvýší o 3 mil. Kč.11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38 – navýšení 
provozních výdajů pro jednotku SDHO Volšovy. Bude povýšena organizace 233 - hasiči 
Volšovy o částku 100.000,-Kč a o tuto částku bude povýšena org. 98 - konečný zůstatek 
minulých let. 

12) Zastupitelstvo města schválilo přijetí a použití dotací dle seznamu: 

  Přijetí dotace 

 Kč 

Použití dotace 

 Kč Název akce 
Povýšení příjmů u 

ORG 
Povýšení výdajů u 

ORG 

KÚPK - údržba 
významného 
krajinného prvku 
Kalich ORG. 273 UZ 52 50 000,00 ORG. 273 UZ 52 50 000,00 

KÚPK-Chmelná-
oprava komunikace ORG. 1415 UZ 53 100 000,00 ORG. 1415 UZ 53 100 000,00 

KÚPK-inf. centrum-
úschovný box-lyže ORG. 263 UZ 54 10 000,00 ORG. 263 UZ 54 10 000,00 

KÚPK-bezpečná 
vodácká turistika ORG. 179 40 000,00 ORG. 179 40 000,00 

MPSV dotace na 
výkon agendy 
soc.práv.ochrana dětí 
- snížení oproti 
rozp.předpokladu ORG. 201 UZ 13011 -152 000,00 ORG. 201 UZ 13011 

-152 
000,00 

MPSV Domov pro 
seniory č.p. 155-
výtah ORG. 1424 UZ 13501 918 245,00 ORG. 1424 UZ 13501 918 245,00 

MPSV -průtoková 
dotace pro Domov 
důchodců ORG. 250 UZ 13305 

2 405 
700,00 ORG. 250 UZ 13305 

2 405 
700,00 

MPSV doplatek 
dotace SPOD za 2013 ORG. 201 UZ 13011 240 579,00 ORG. 201 UZ 13011 240 579,00 

MF ČR doplatek -
volby do PS 
Parlamentu ČR ORG. 201 UZ 98071 2 062,32 ORG. 201 UZ 98071 2 062,32 

MF ČR doplatek -
volby do Evropského 
parlamentu ORG. 201 UZ 98348 215 000,00 ORG. 201 UZ 98348 215 000,00 

MZE ČR-zpracování 
les.hosp.osnov-
doplatek ORG. 1318 UZ 29516 378 568,00 ORG. 1318 UZ 29516 378 568,00 

MZE ČR-výsadba 
melioračních a 
zpevňujících dřevin 
Boubín ORG. 189 UZ 29004 1 450,00 ORG. 189 UZ 29004 1 450,00 

MZE ČR-výsadba ORG. 189 UZ 29004 1 950,00 ORG. 189 UZ 29004 1 950,00 



melioračních a 
zpevňujících dřevin 
Klatovy 

MZE ČR-výsadba 
melioračních a 
zpevňujících dřevin 
LČR,LŽR ORG. 189 UZ 29004 82 250,00 ORG. 189 UZ 29004 82 250,00 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zvýší příjmová a 
výdajová část rozpočtu org. 89 Daň z příjmů – město - proúčtování o 15.519,58 tis. Kč. 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se převedou finanční 
prostředky z organizace 83 - projekty do nové organizace 1432 - Dům čp. 48 - bývalá lékárna 
v celkové výši 250 tis. Kč.  

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se org. 9999 (Nákup, 
prodej majetku) v příjmové i výdajové části povýší o 2500 tis. Kč.  

16) Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1498/11/LCD ze dne 
18. 1. 2012, ve kterém jsou upraveny doručovací adresy České spořitelny. 

17) Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy včetně příloh na převzetí 137 
nádob pro tříděný sběr papíru, plastu a skla za nabídkovou cenu 504 064,00 Kč a dohody o 
spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě se společností 
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy a dohody. 

18) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a městem Sušice, jejímž předmětem je převod pozemkových parcel č. 2390/2 o 
výměře 324 m2, 2390/3 o výměře 184 m2, 2390/4 o výměře 322 m2, 2390/5 o výměře 192 
m2, 2390/6 o výměře 316 m2, 2390/7 o výměře 268 m2, 2390/8 o výměře 120 m2, 2390/9 o 
výměře 106 m2, 2390/11 o výměře 371 m2, 1926/14 o výměře 20 m2 a 2679 o výměře 33 
m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, a dále závazek po dobu 10 let nezcizit tyto nemovitosti, 
nezatížit je zástavním právem a využívat je ve veřejném zájmu - jako protipovodňovou hráz, 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

b) v z a l o   n a   v ě d o m í 

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

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 4. 9. 
2014. 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí ukončení práce finančního výboru. 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí námitky Ing. Stárkové k zápisu z jednání 
zastupitelstva města konaného dne 18. 6. 2014 a konstatuje, že není nutné doplňovat zápisy 
z jednání zastupitelstva města o jména předkladatelů (zpracovatelů) a jejich odbor. 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb pro ORP Sušice 2012-2014 i pro rok 2015. 



6) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený návrh na vydání územního plánu Sušice 
s jeho odůvodněním. 

7) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že ověření územního plánu Sušice není v rozporu s 
politikou územního rozvoje, s územně plánovanou dokumentací vydanou Plzeňským krajem 
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

c)  r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemkových parcel č. 1340/3, 
2316/1, 2319/1 a 2319/3 (ostatní komunikace) o celkové výměře 8664 m2, vše k.ú. Sušice 
nad Otavou, z majetku ČR - Ministerstva obrany do majetku města Sušice a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemkové parcely č. 970/24 
(ostatní komunikace) o výměře 364 m2 k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Státního 
pozemkového úřadu do majetku města Sušice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí pozemkové parcely č. 154/1 o výměře 922 m2 k.ú. 
Velhartice do majetku města Sušice formou souhlasného prohlášení mezi ČR – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a městem Sušice a pověřuje starostu jeho 
podpisem.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení nemovitostí - stavební parcely č. 2769 o 
výměře 1639 m2, včetně stavby čp. 119, Sušice II (občanské vybavenosti), která je její 
součástí, a p.p.č. 318/58 o výměře 54 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, od TJ Sušice, z.s., IČ: 
43313647, do majetku města Sušice za kupní cenu 2 500 tis. Kč a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 3218 k.ú. Sušice nad Otavou, 
včetně stavby bez čp., která je její součástí, do podílového spoluvlastnictví 

 (podíl 1/8), firmě Bandur s.r.o., se sídlem Sušice (podíl 1/8), 
 (podíl 1/8),  (podíl 1/8), firmě Pohřební služba 

Adámek s.r.o. se sídlem Sušice (podíl 1/8),  (podíl 
1/8),  (podíl 1/8) 

(podíl 1/8), za celkovou kupní cenu 1 615 000,- Kč + náklady s prodejem spojené 
(vypracování znaleckého posudku, vklad do KN, sepsání KS) a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 3216 k.ú. Sušice nad Otavou, 
včetně stavby bez čp., která je její součástí, do podílového spoluvlastnictví 

(podíl 3/5),  (podíl 2/25), 
 (podíl 4/25) a (podíl 4/25), za celkovou 

kupní cenu 1 385 000,- Kč + náklady s prodejem spojené (vypracování znaleckého posudku, 
vklad do KN, sepsání KS) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 963/29 k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 82 m2 , za cenu 650,- 
Kč za m2, za celkovou kupní cenu 53 300,- Kč a náklady s prodejem spojené a pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 



8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 1349/3 a č. 1186/2, obě 
k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře 239 m2  za cenu 
250,- Kč za m2, za celkovou cenu 59 750,- Kč + náklady s prodejem spojené a pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.  

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 145 a 150/3, obě k.ú. 
Divišov u Sušice, o celkové výměře 318 m2, 

 za cenu 200,- Kč za m2, za celkovou kupní cenu 63 600,- Kč + náklady s prodejem 
spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemkové parcely č. 214/1 k.ú. Malá 
Chmelná o celkové výměře cca 150 m2  za cenu 200,- 
Kč za m2 a náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 970/3 – ostatní plocha o 
výměře 553 m2 a pozemku p.č. 968/58 – ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Sušice 
nad Otavou, včetně stavby komunikace a chodníku, ze 

 za celkovou kupní cenu ve výši 256 101,- Kč včetně 
DPH v platné výši. Za tím účelem schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní evidované pod 
číslem A-002235 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

12) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 968/59 – ostatní plocha o 
výměře 2 710 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně stavby komunikace, od firmy SP 
MÁCHOVA DEVELOP s.r.o., IČ 27984451, se sídlem Slovanská Alej 1861/32, Plzeň, za 
celkovou kupní cenu ve výši 1 005 846,- Kč včetně DPH v platné výši. Za tím účelem schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní evidované pod číslem A-002236 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.  

13) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení inženýrské sítě ( kabelový rozvod veřejného 
osvětlení (VO) včetně devíti kusů sloupů VO s lampami) budované na pozemku p.č. 968/59 a 
na pozemku p.č. 970/3, oba v k.ú. Sušice nad Otavou, ze spoluvlastnictví firmy SP MÁCHOVA 
DEVELOP s.r.o., IČ 27984451, se sídlem Slovanská Alej 1861/32, Plzeň a firmy Ing. Zbyněk 
Polák, IČ 61149373, se sídlem Mírová 731, Sušice, za účastenství 

 za celkovou kupní cenu ve výši 146 467,-Kč včetně DPH v platné 
výši. Za tím účelem schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní evidované pod číslem A-
002237 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

14) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení inženýrské sítě (páteřní řad dešťové a 
splaškové kanalizace a páteřní vodovodní řad) budované na pozemku p.č. 968/59 a na 
pozemku p.č. 970/3, oba v k.ú. Sušice nad Otavou, ze spoluvlastnictví firmy SP MÁCHOVA 
DEVELOP s.r.o., IČ 27984451, se sídlem Slovanská Alej 1861/32, Plzeň a firmy Ing. Zbyněk 
Polák, IČ 61149373, se sídlem Mírová 731, Sušice, za účastenství 

 za celkovou kupní cenu ve výši 968 135,- Kč včetně DPH v platné 
výši. Za tím účelem schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní evidované pod číslem A-
002238 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

15) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení inženýrské sítě ( přípojku dešťové kanalizace, 
přípojku splaškové kanalizace a přípojku vodovodního řadu, vše k pozemku p.č. 970/39 a 
963/1 ) budované na pozemku p.č. 970/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, od firmy Ing. Zbyněk 
Polák, IČ 61149373, se sídlem Mírová 731, Sušice, za účastenství 

, za celkovou kupní cenu ve výši 4 540,- Kč včetně DPH v platné 



výši. Za tím účelem schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní evidované pod číslem A-
002239 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

16) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove¬ními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místních poplatcích. 

d) s o u h l a s i l o 

1) Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona souhlasilo s vydáním 
opatření obecné povahy, jehož předmětem je územní plán Sušice dle předloženého návrhu. 

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 

 



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2014 

Zastupitelstvo města:  

a)  s ch v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

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

3) Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Božena Kudová a MUDr. Jiří Choc 

4) Volební a návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Jana Švelchová a Mgr. Dagmar 
Karlíková. 

5) Uvolněného starostu, jednoho uvolněného místostarostu a 7 členů rady města. 

b)  z v o l i l o  

1) Starostu města Sušice pana Bc. Petra Mottla. 

2) Ing. Věru Marešovou jako uvolněnou místostarostku. 

3) Zbývajících pět členů rady města. Sedmičlenná rada bude pracovat ve složení: Bc. Petr 
Mottl, Ing. Věra Marešová, Ing. Tomáš Zelený Ph.D., Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Andrea 
Staňková, PhDr. Jan Lhoták, František Jelínek.  

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3. prosince 2014 

Zastupitelstvo města:  

a) s c h v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Pavel Javorský a Věra Fornousová. 

3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Dagmar Karlíkovou a Ing. Milenu Stárkovou.  

4) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku na 
rok 2015 příjemci Nemocnice Sušice, o.p.s., Pod Nemocnicí 116, 342 01, Sušice, IČ: 
25224301, a to ve znění dle přílohy a pověřilo starostu města jejím podpisem. 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44. kterým se organizace 1417 – 
Zázemí organizace SMS povýší o 2.000 tis. Kč a současně se povýší o stejnou částku 
organizace 98 – Konečný zůstatek minulých let. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se organizace 274 – 
Zimní stadion povýší o 85 tis. Kč a současně se o tutéž částku povýší i organizace 98 – KZ z 
minulých let. 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se povýší org. 201 o 59 
tis. Kč a zvýší org. 98 KZ minulých let o tutéž částku. Zdrojem jsou prostředky na Fondu 
kulturní léto, který bude tímto převodem vyčerpán. 

8) Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí 
Dražovice na agendu projednávání přestupků s tím, že doba platnosti bude do 31.12.2015, 
ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. V případě, že nebude dodatek schválen do konce 
roku 2014 Krajským úřadem v Plzni, zastupitelstvo města Sušice souhlasí s uzavřením nové 
Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dražovice s dobou platnosti do 31.12.2015. 

9) Zastupitelstvo města schválilo od 1. 1. 2015 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, v platném znění, dle podkladů, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé 
funkce. 

  

b)  v z a l o   n a   v ě d o m í 

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

  

c)   z ř í d i l o  

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

d)   r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o počtu 9 členů v kontrolním a finančním výboru ve 
volebním období 2014 – 2018.  



2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků v oblasti památkové péče 
pro rok 2014 v celkové výši 620.000,- Kč z organizace 350 – Příspěvky památková péče 
jednotlivým žadatelům dle přílohy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 
smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku. 

3) Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad číslo RRJZP00370L8 na akci „Sušice – 
R.O.P. (Rekreační otavský park)“ a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku. 

4) Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o splátkách dluhu formou splátkového 
kalendáře, o kterou požádal  s výší měsíčních splátek 2.000,- Kč.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za neuhrazené poplatky z prodlení z 
titulu pozdní úhrady nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu č. 1, ul. Pravdova 
1064, Sušice z důvodu úmrtí povinného ing. Václava Urbana v celkové výši 647.916,39 Kč.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za neuhrazené poplatky z prodlení z 
titulu pozdní úhrady nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu č. 1, ul. Volšovská 
903, Sušice z důvodu úmrtí povinné  v celkové výši 36.023,- Kč.  

7) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat podle ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanove-ními 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. 

e)  z v o l i l o  

1) Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Františka Kůse. 

2) Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy kontrolního výboru: Leopolda Baleje, Pavla 
Javorského, Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Petra Kocmana, Vladislava Mourečka, Ing. Michala 
Skrbka, Ing. Jana Staňka a Miroslava Vrhela. 

3) Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru paní Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

4) Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy finančního výboru: Ing. Dagmar Havlíkovou, Jana 
Jandu, Mgr. Pavla Kopřivu, Mgr. Čestmíra Kříže, Mgr. Boženu Kudovou, Josefa Maršáta, Ivu 
Rochovou a MUDr. Rudolfa Voldřicha. 

f)   p o v ě ř i l o  

1) Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto 
členy zastupitelstva: Ing. Věru Marešovou, Mgr. Dagmar Karlíkovou, Ing. Milenu Stárkovou, 
Ing. Andreu Staňkovou, Mgr. Janu Švelchovou, Mgr. Čestmíra Kříže a PhDr. Jana Lhotáka. 

g)   d o p o r u č i l o 

1) Zastupitelstvo města doporučilo radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou 
moci užívat závěsný odznak ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, byli: Ing. Věra Marešová, Mgr. Dagmar Karlíková, Ing. Milena 
Stárková, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, František Jelínek, Mgr. Čestmír Kříž, 
PhDr. Jan Lhoták. 



h)   z r u š i l o  

1) Zastupitelstvo města zrušilo Fond kulturní léto po provedení rozpočtového opatření č. 47. 

  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení   
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. prosince 2014 

  
  
Zastupitelstvo města:   
  
a) s c h v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Dagmar Karlíková a Mgr. Čestmír Kříž.   

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk a Mgr. Radovan Sloup. 

4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled pro roky 2016-2017 dle návrhu, který byl 

předložen na jednání rozšířené rady 3. 12. 2014. 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2015 dle přílohy, která akceptuje schválené 

změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady 3. 12. 2014. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, organizaci 279 – Odpadové 

hospodářství (výdajovou část) povýšit o 1 200 tis. Kč a organizaci 98 – Konečný zůstatek z 

minulých let povýšit o tutéž částku.  

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se org. 283 SmS 

příspěvek na provoz zvýší o 350 tis. Kč a org. 98 KZ minulých let zvýší o 350 tis. Kč. 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49 - přijetí a použití dotací dle 

seznamu:  

 

  Přijetí dotace 

 Kč 

Použití dotace 

 Kč Název akce Povýšení příjmů u ORG Povýšení výdajů u ORG 

Ministerstvo 
zemědělství - 
dotace na 
Odborného 
lesního 
hospodáře ORG. 187 UZ 29008 1 731 257,00 ORG. 187 UZ 29008 1 731 257,00 

Volby do 
senátu 
Parlamentu 
ČR a do 
zastupitelstev 
obcí ORG. 201 UZ 98187 254 000,00 ORG. 201 UZ 98187 254 000,00 

MPSV - 
průtoková 
dotace - 
Domov 
důchodců ORG. 250 UZ 13305 2 999 700,00 ORG. 250 UZ 13305 2 999 700,00 



Krajský úřad 
Pl.kraje - 
dotace SDHO ORG. 232    UZ  57 75 633,00 ORG. 232    UZ  57  75 633,00 

Krajský úřad 
Plz. kraje - 
dotace na 
pečovatelskou 
službu - 
průtoková 
dotace ORG. 250    UZ  56 314 000,00 ORG.  250   UZ  56 314 000,00 

MPSV - 
Domov pro 
seniory 
čp.155 - výtah 
- zrušení RO č. 
39 ze 
17.9.2014 
příjem dotace 
2015 

ORG. 1424 UZ 13501 -918 245,00 ORG. 1424 UZ  13501 -918 245,00 

ROP JZ - 
inv.dotace - 
parkoviště Na 
Tržišti ORG. 9042  UZ 83505 3 132 957,48 

ORG. 98 - KZ min.let 
snížení financování 3 132 957,48 

Oprava RO č. 
39 ze 
17.9.2014 -
KÚPK - 
vodácké 
značení 

ORG. 281  UZ  55           40 000,00 ORG. 281   UZ  55 40 000,00 

ORG.  179 -40 000,00 ORG.  179 -40 000,00 

Oprava RO č. 
39 ze 
17.9.2014 - 
doplatek na 
volby do PS r. 
2013 ORG.  201  UZ 98071 2 062,32 

ORG. 98 - KZ min.let 
snížení financování 2 062,32 

Oprava RO č. 
39 ze 
17.9.2014 - 
doplatek 
dotace SPOD 
r. 2013 ORG.  201  UZ 13011 240 579,00 

ORG. 98 - KZ min.let 
snížení financování 240 579,00 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se zvýší org. 900 DPH o 4 
mil. Kč a zvýší org. 98 čerpání z Fondu teplo /prostředky budou v roce 2015 vráceny zpět do 
Fondu teplo/.  



10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se sníží org. 251 o 3 mil. 
Kč a sníží org. 98 - nebude čerpán Fond nemocnice. V org. 251 bude snížena pol. 5221 a zvýší 
se pol. 5901 o 834 tis. Kč /sníží se poskytnutý příspěvek na skutečně požadovanou částku/. 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se org. 9041 příjmová 
část povyšuje o 337.465 Kč a výdajová stránka org. 9041 se povýší o 1.730.787 Kč /337.465 + 
1.393.322/ a org. 98 čerpání realizačního účtu se povýší o 1.393.322 Kč. 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se sníží příspěvek org. 
216 – ZŠ Lerchova o 920 tis. Kč (870 tis. Kč na provoz a 50 tis. Kč na investice) a org. 98 - KZ z 
minulých let se sníží o tutéž částku. 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se sníží příspěvek na 
provoz org. 213 – ZŠ TGM o 400 tis. Kč a org. 98 – KZ z minulých let se sníží o tutéž částku. 

14) Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených městem Sušice.  

15) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku na 
krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 500.000,-Kč s 
příjemcem TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice ve znění dle přílohy a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

16) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku na 
krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 60.000,- Kč s 
příjemcem Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice ve znění dle přílohy a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

17) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku na 
krytí nákladů pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 60.000,- Kč s 
příjemcem Střední odborná škola a střední odborné učiliště, U Kapličky 761, 342 01, Sušice 
ve znění dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

18) Zastupitelstvo města Sušice schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem 
Hartmanice na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. 
  
b)    n e s c h v á l i l o 

1) Zastupitelstvo města neschválilo pozměňovací návrh zastupitelského klubu ČSSD k 
předloženému návrhu rozpočtu města Sušice na rok 2015. 

2) Zastupitelstvo města neschválilo návrh Ing. Stárkové na pořizování audiozáznamu z 
průběhu jednání zastupitelstva města. 
  
c) v z a l o   n a   v ě d o m í 
1)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 
  
d) r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, pětičlenný osadní výbor pro části města Zaluží a Milčice ve složení: 
paní Jitka Hofmannová, pan Jiří Sacher, pan Libor Muzika, pan Karel Novák a pan Petr 
Schwarz. Zastupitelstvo města zvolilo předsedkyní osadního výboru pro část města Zaluží a 
Milčice paní Jitku Hofmannovou.  



  
e) j m e n o v a l o 

1) Zastupitelstvo města jmenovalo členem správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. pana Petra 
Málka.   
  
 

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 




