
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. února 2015 

 

Zastupitelstvo města:  
  
a) s c h v á l i l o 
  
1)  Program dnešního jednání. 
  
2)  Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Jana Švelchová a Pavel Javorský. 
  
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňku Řezníčkovou a PhDr. Jana Lhotáka. 
  
4) Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015. 
  
5) Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2015. 
  
6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se org. 201, pol. 5167, 
kap. 3, zvýší o 300 tis. Kč a zároveň se sníží org. 73 rezerva na investice a provoz.  
  
7) Zastupitelstvo města schválilo sjednání pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu 
způsobenou obci, a to variantu č. 2, dle návrhu makléře viz příloha. 
  
8) Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi městem Sušice a firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
  
9) Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A-002300-00 o 
poskytnutí účelového příspěvku příjemci TJ Sušice, z.s., a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku. 
  
10) Zastupitelstvo města schválilo cenové dodatky č. 63 – 67 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. 
  
11) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí podmíněně návratného 
finančního příspěvku na činnost s Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 
  
12) Zastupitelstvo města Sušice schválilo podání žádosti, případné přijetí dotace a její 
vypořádání v souladu s ustanovením §27 odst.5 a §28 zákona č.250/2000 Sb. k projektu 
„Sušice – čipová časomíra“. 
  
13) Zastupitelstvo města Sušice schválilo podání žádosti, případné přijetí dotace a její 
vypořádání v souladu s ustanovením §27 odst.5 a §28 zákona č.250/2000 Sb. k projektu 
„Sušická sportovní akademie“. 



  
  
b) r o z h o d l o 
  
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemkové parcely č. 1340/3 
(ostatní komunikace) o výměře  5085 m2, k.ú. Sušice nad Otavou, z majetku ČR - 
Ministerstva obrany do majetku města Sušice a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.   
  
2)  Zastupitelstvo města rozhodlo  o prodeji části pozemkové parcely č. 1586/3 k.ú. Sušice 
nad Otavou o výměře cca 45 m2,  za cenu 1 000,- 
Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   
  
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 542/4 k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře 173 m2,  za cenu 250,- Kč za m2, tj. 43 
250,- Kč a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 
  
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemkových parcel č. 398/6 o výměře cca 
80 m2, ppč. 542/55 o výměře cca 25 m2 a ppč. 398/3 o výměře cca 45 m2, vše k.ú. Sušice 
nad Otavou, , za cenu 250,- Kč za m2 a 
náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   
  
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemkových parcel č. 398/6 o výměře cca 
120 m2 a ppč. 398/3 o výměře cca 95 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, 

 za cenu 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.   
  
6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemkových parcel č. 398/6 o výměře cca 
25 m2 a ppč. 398/3 o výměře cca 155 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, 

 bytem Sušice, za cenu 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a 
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   
  
7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 398/3 o výměře cca 
105 m2,  k.ú. Sušice nad Otavou, , za 
cenu 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy.   
  
8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části ppč. 623/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 
cca 10 m2 , za cenu 250,- Kč za m2 a náklady s 
prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  
  
9) Zastupitelstvo města rozhodlo o slevě z kupní ceny za objekt čp. 257 v Sušici III, Nábřeží 
Jana Seitze, stavební parcely č. 1329 a pozemkové parcely č. 1592/11, vše k.ú. Sušice nad 
Otavou, (nemovitost bývalého DDM v Sušici) z důvodu chybějící kanalizační přípojky ve výši 
50 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem dohody.   
  
10)  Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků ke 
kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Sušice. Podmiňuje-li zákon 



platnost právního jednání města předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, 
opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky 
jsou splněny. Způsobem umožňujícím dálkový přístup budou do konce měsíce března 
zveřejněny kompletní informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře 
předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb. Tajemník městského úřadu zajistí realizaci kontrolou 
doporučených možných řešení zjištěných nedostatků do konce měsíce března a podání 
zprávy na příští jednání zastupitelstva města a Ministerstvu vnitra.   
  
  
c)    n e s c h v á l i l o 
  
1)  Zastupitelstvo města neschválilo prodej stavební parcely č. 3363 k.ú. Sušice nad Otavou o 
výměře  53 m2, včetně objektu bez čp., který je její součástí,  a části pozemkové parcely č. 
1926/12 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 50 m2,  
Zastupitelstvo města pověřilo odbor majetku a rozvoje města řešením demolice objektu.  
  
2) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 2740 k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře cca 150 m2 firmě T.S.- Info s.r.o., Sušice.    
  
  
d) 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 protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 
svěřené orgánům města Sušice. 
  
  
  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. dubna 2015 

  
  
Zastupitelstvo města:   
  
a) s c h v á l i l o  
  
1)  Program dnešního jednání. 
 
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Jana Švelchová. 
 
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Pavel Javorský. 
 
4) Zastupitelstvo města schválilo cenový dodatek č. 68 ke smlouvě o zabezpečení 
zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro 
město Sušice předloženého firmou Rumpold-P, s.  r. o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku.  
 
5) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č.p. 
115/II., ul. T.G. Masaryka v Sušici k financování z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015. 
  
6) Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 
Ministerstva kultury ČR/příspěvek z rozpočtu města/podíl vlastníka) na podporu obnovy 
objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: Městský 
dům č.p. 115/II., ul. T.G. Masaryka v Sušici – oprava střechy (výměna střešní krytiny, laťování, 
klempířských prvků, podbití, oprava krovové konstrukce, oprava komínů, oprava 
podstřešních říms)  
v celkové sumě  863.422,- Kč s DPH 
Příspěvek z rozpočtu MK 400.000,- Kč 
Příspěvek z rozpočtu města   100.000,- Kč 
Podíl vlastníka   363.422.,- Kč  
  
7) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost 
kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2015 dle přílohy a znění smlouvy o 
poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací 
a pověřuje starostu podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 190. 
  
8) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost 
sportovních organizací na rok 2015 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí dotace na 
pravidelnou činnost sportovních organizací a pověřuje starostu podpisem smluv. Finanční 
příspěvky budou vyplaceny z org. 183. 
  
9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se příspěvkové organizaci 
Sušické kulturní centrum / org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 300 tis. Kč, zároveň se sníží 
částka u org. 98 KZ min. let o 300 tis. Kč. 



  
10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se příspěvkové organizaci 
Sportoviště města Sušice / org. 283/  sníží příspěvek na provoz o 769.075. Kč, zároveň se sníží 
částka u org. 98 KZ min. let o tutéž částku. 
  
11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, a to takto: příspěvkové 
organizaci MŠ Smetanova (org. 209) se sníží výše přidělené dotace na provoz 2015 o částku z 
nespotřebované dotace 2014, z tzv. výnosů příštích období, o 200 tis. Kč. O tutéž částku se 
sníží org. 98 (KZ min. let - zapojený do rozpočtu). 
  
12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, a to takto: příspěvkové 
organizaci ZŠ Lerchova (org. 216) se sníží výše přidělené dotace na provoz 2015 o částku z 
nespotřebované dotace 2014, z tzv. výnosů příštích období, o 280 tis. Kč. O tutéž částku se 
sníží org. 98  (KZ min. let - zapojený do rozpočtu).   
  
13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10, a to takto: příspěvkové 
organizaci ZŠ T. G. Masaryka (org. 213) se sníží výše přidělené dotace na provoz 2015 o 
částku z nespotřebované dotace 2014, z tzv. výnosů příštích období, o 100 tis. Kč. O tutéž 
částku se sníží org. 98  (KZ min. let - zapojený do rozpočtu). 
  
14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se povýší organizace 
1316 – R.O.P: (Rekreační otavský park) o 600 tis. korun a zároveň se o tutéž částku povýší 
organizace 98 – konečný zůstatek minulých let. 
  
15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12 – přijetí účelové dotace od KÚ 
Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org.250 SSMS  v celkové výši 
9.246.615,- Kč.  
  
16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14 – nákup dopravního automobilu 
pro potřebu SDHO Sušice v částce do 750.000,-Kč. Bude povýšena org. 232 o částku 
750.000,-Kč a o tuto částku bude snížena org. 73 - rezerva na investice a provoz. 
  
17) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15 – nákup nové rozhlasové 
ústředny ve Chmelné. Bude povýšena org. 205 budova bývalého úřadu ve Chmelné /pol. 
6122/  o částku 90.000,-Kč a pol. 5162 – telefonní poplatky o částku 2.000,-Kč a o tyto částky 
bude snížena org. 73 - rezerva na investice a provoz. 
  
18) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16 - navýšení organizace 89 – Daň z 
příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 15 884 760,-- Kč.  
  
19) Zastupitelstvo města schválilo dotaci SDH Albrechtice na udržovací práce objektu SDH 
Albrechtice ve výši 17.500,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci a zároveň 
schválilo rozpočtové opatření č. 17, kdy o částku 17.500,- Kč bude povýšena org. 1545 - 
dotace SDH Albrechtice a o uvedenou částku bude snížena org. 73 - rezerva na investice a 
provoz.  
  



20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se poníží organizace 
183 – Příspěvky na sportovní činnost dětí o 89.000,- Kč a organizace 190 – Příspěvky na 
kulturní a zájmovou činnost dětí o 11.000 Kč a zároveň se povýší organizace 184 – Příspěvek 
zájmovým organizacím – granty o 100.000 Kč. Tato částka bude využita pro 2. kolo 
Grantového programu města Sušice v roce 2015. 
  
21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se navýší org. 1514 - MK 
Chelčického – vodovod, povrchy o 470 tis. Kč a sníží se org. 6032 – Havlíčkova ul. – kanalizace 
o stejnou částku.   
  
22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se navýší org. 1528 - BD 
5. května – zateplení, vytápění o 1 800 tis. Kč a sníží se org. 1529 - BD 5. května – dálkové 
vytápění – vnitřní rozvody o stejnou částku. 
  
23) Zastupitelstvo města schválilo od 1. 5. 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) r o z h o d l o 
  
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o nutnosti hledání strategického partnera pro další 
dlouhodobé zajištění provozu Nemocnice Sušice, o. p. s. 
  
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 52/9 k.ú. Albrechtice u 
Sušice o výměře cca 80 m2  za kupní 
cenu 200,- Kč za m2 + náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy. 
  
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 483/9 k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře cca 50 m2 , za kupní 
cenu 1 000,- Kč za m2 + náklady s prodejem spojené s tím, že kupní smlouva bude uzavřena 
až po vydání kladného územního rozhodnutí odborem výstavby a ÚP, a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.   
  
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části  pozemku p.č. 970/17 k.ú. Sušice nad Otavou 
(ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 , za 
kupní cenu ve výši 650,- Kč za m2 + náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.   
  
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč z org. 350 
Příspěvky – památková péče pro Provincii kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, 118 00 
Praha 1 – Hradčany na obnovu kulturní památky kapucínského kláštera č.p. 1/III. s kostelem 
sv. Felixe v Sušici a zároveň pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na obnovu nemovité kulturní památky umístěné v městské památkové 
zóně Sušice.  



  
  
c) u l o ž i l o 
  
1)  Zastupitelstvo města uložilo radě města prověření oprávněnosti uznatelných nákladů u 
poskytnuté dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 Tělovýchovné 
jednotě Sušice při výpočtu nákladů za el. energii, plyn a vodu. 
  
2) Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku a rozvoje města předložit na další jednání 
zastupitelstva města výčet možných způsobů řešení likvidace odpadů včetně přehledu kladů 
a záporů a s časovým harmonogramem a podmínkami pro zavedení daného způsobu. 
  
3) Zastupitelstvo města uložilo radě města ve spolupráci s právníkem podniknout právní 
kroky vedoucí k úspěšnému vyřešení soudního sporu ve věci územního plánu města Sušice.   
  
  
d) 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 ředitele o aktuální personální situaci v 
Nemocnici Sušice o. p. s. 
  
3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru, informaci o 
provedených kontrolách včetně doporučení aktualizovat směrnici v organizaci Sociální služby 
města Sušice a schválený „Jednací řád“ finančního výboru. 
  
4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí doporučení finančního výboru, aby nevyčerpaný 
zůstatek z poplatku na služby poskytované organizací Sociální služby města Sušice nebyl 
odváděn do rozpočtu města, ale aby byl ponechán nadále v rozpočtu organizace Sociální 
služby města Sušice. 
  
5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o podání návrhu navrhovatelů: 
SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., IČ 25209795, se sídlem Sušice II, Nádražní 166 
SOLODOOR, a.s., IČ 25209779, se sídlem Sušice II, Nádražní 166 
SUŠICE s.r.o., IČ 29361125, se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660/2 
zastoupení: JUDr. Stanislavem Kadečkou, PhD., advokátem, se sídlem Pardubice, Teplého 
2786 
proti odpůrci - Město Sušice, se sídlem Sušice I, nám. Svobody 138, v právní věci – řízení o 
návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu města Sušice ze dne 17. 9. 
2014 č. j. 3896/14. 
  
  
e) p o v ě ř i l o 
  



1) Zastupitelstvo města pověřilo starostu města a ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. 
jednáním s partnery za účelem zajištění dalšího provozu nemocnice a předložením zprávy na 
příštím jednáni zastupitelstva města. 
  
  
  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka 

 



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. června 2015 

  
  
Zastupitelstvo města:  
  
  
a) s c h v á l i l o 
  
  
1) Program dnešního jednání. 
  
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Miroslav Vrhel a Věra Fornousová.  
  
3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a RNDr. Mgr. Radovana Sloupa, Ph.D. 
  
4) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Českou 
republikou – Ministerstvem obrany a městem Sušice, jejímž předmětem je převod 
pozemkové parcely č. 1340/3 o výměře 5085 m2  k.ú. Sušice nad Otavou a dále závazky po 
dobu 10 let využívat tuto nemovitost ve veřejném zájmu – jako silniční pozemek pod místní 
komunikací, nepronajímat nemovitost ani její část ke komerčním účelům a nepřevést 
vlastnické právo k nemovitosti na třetí osobu, a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy.  
  
5) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice za rok 2014 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
  
6) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2014, za 
rok 2014.  
  
7) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
  
8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se povýší příjmy u org. 
252 – Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. Tato organizace odvede ze svého investičního 
fondu částku 95 579 tis. Kč na účet města a zároveň se povýší příspěvek na provoz u org. 252 
– Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o. o tutéž částku.  
  
9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se příspěvek na provoz 
Sušického kulturního centra /účelové příspěvky schválené komisí kultury/ zvýší o 27.000 Kč. 
O tutéž částku se sníží org. 73- rezerva na investice a provoz. 
  
10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým se povýší org. 60 vratka 
finanční vypořádání z min. roku a povýší org. 98 konečný zůstatek minulých let. 
  
11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se povýší org. 87 
Náhrada od pojišťovny v příjmové i výdajové části o 20 tis. Kč. 



  
12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým se v org. 905 Splátka 
úvěru 6 b.j. , položka 8124 sníží o 70 tis. Kč a v  téže  org. se zvýší výdajová položka 5141 – 
úroky o stejnou částku.  
  
13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26 – přijetí dotací dle přílohy.  
  
   

  Přijetí dotace  Kč 
Použití 
dotace  Kč 

Název akce 
Povýšení 

příjmů u ORG   
Povýšení 

výdajů u ORG   

Ministerstvo zemědělství 
- dotace na Odborného 
lesního hospodáře r. 2014 

ORG. 187 UZ 
29008 

703 
620,00 

ORG. 187 UZ 
29008 703 620,00 

Ministerstvo zemědělství 
- dotace na Odborného 
lesního hospodáře 
I.Q.2015 

ORG. 187 UZ 
29008 

421 
377,00 

ORG. 187 UZ 
29008 421 377,00 

OPŽP Dotace -kompostéry 

ORG 279 UZ 
15839 

799 
425,00 

ORG 98 
snížení 799 425,00 

ORG 279 UZ 
90877 47 025,00 

ORG 98 
snížení 47 025,00 

ORG 279 UZ 
15374 29 750,00 

ORG 98 
snížení 29 750,00 

ORG 279 UZ 
90001 1 750,00 

ORG 98 
snížení 1 750,00 

MPSV DD výtah 
org. 1424 UZ 
13501 

918 
245,00 

ORG 98 
snížení 918 245,00 

Ministerstvo dopravy-
nákup scaneru pro 
centrál.reg.vozidel 

org. 201 UZ 
27003 36 300,00 

org. 201 UZ 
27003 36 300,00 

Ministerstvo kultury 
Program regenerace 
památ.zón 

org. 350 UZ 
34054 

400 
000,00 

org. 350 UZ 
34054 400 000,00 

  
  
14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se povýší organizace č. 
1431 – ZŠ Lerchova, rek. hřiště o 1.150.000,- Kč a současně se povýší org. č. 98 – konečný 
zůstatek z minulých let, o tutéž částku. 
  
15) Zastupitelstvo města schválilo záměr založení Dobrovolného svazu obcí Sušicko v rámci 
podpory a rozvoje efektivní meziobecní spolupráce ve spádové oblasti ORP Sušice.  
  
  
b) r o z h o d l o 



  
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo a doporučuje radě města podat výpověď ze smlouvy o 
zabezpečení zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných 
služeb pro město Sušice uzavřené dne 30. 4. 1998 s firmou Rumpold-P, s.r.o., Úslavská 27, 
301 44 Plzeň. Na základě podmínek zakotvených v odstavci VIII - Závěrečných ustanovení 
této smlouvy, je výpovědní lhůta 6 měsíců a smlouva tak bude ukončena k 31. 12. 2015. 
  
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je strpění  
vodovodních shybek na pozemcích p.č. 570 a 571 k.ú. Dolní Staňkov, v rozsahu dle 
přiloženého geometrického plánu, za celkovou náhradu ve výši 20 000,- Kč + DPH, za tím 
účelem schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, 
jako stranou povinnou, a městem Sušice, jako stranou oprávněnou, a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.   
  
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 217 k.ú. Malá Chmelná 
(ost.plocha – ost.komunikace) o výměře cca 210 m2 ve vlastnictví města Sušice za část 
pozemku p.č. 56  k.ú. Malá Chmelná (orná půda) o výměře cca 210 m2 ve vlastnictví 

 a to bez vzájemné kompenzace hodnot obou směňovaných nemovitostí, s 
tím, že náklady na provedení směny uhradí obě smluvní strany napůl.   
  
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o úpravě  místních názvů a pomístních jmen v k.ú. 
Albrechtice u Sušice, Divišov u Sušice, Červené Dvorce  a Dolní Staňkov  dle předložených 
návrhů a  rozhodlo o zrušení místního názvu Albrechtec v k.ú. Albrechtice u Sušice a opravě  
místního názvu Hornečkův dvůr na Hrnečkův Dvůr v k.ú. Dolní Staňkov. 
  
5) Zastupitelstvo města rozhodlo  o prodeji části pozemkové parcely č. 2555 k.ú. Sušice nad 
Otavou o výměře cca 85 m2  za cenu 250,- Kč za 
m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
  
6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 968/39 – ostatní plocha o 
výměře 225 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, společně s pozemkem 
p.č. 968/59 - ostatní plocha o výměře 2 710 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, včetně stavby 
komunikace, o jehož nabytí rozhodlo zastupitelstvo města Sušice dne 17. září 2014 
usnesením číslo c) 12) a k naplnění tohoto usnesení  je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní evidovaná pod číslem A-002236, vše za celkovou kupní cenu ve výši 1 005 846,-  Kč 
včetně DPH v platné výši. Za tím účelem schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní evidované pod číslem A-002236 a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku. 
  
7) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení a pojmenování nové části města Sušice „Páteček“ 
v katastrálním území Dolní Staňkov s účinnosti od 1. 9. 2015 v souladu s § 28 odst. 1 a 84 
odst. 2 písmeno r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s tím, že do místní části 
obce Páteček budou spadat stavby a pozemky uvedené v příloze. 
  
8) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice v rozsahu pozemků p.č. 968/39, 
968/59, 970/3, vše k.ú. Sušice nad Otavou, a rozhodlo o jejím názvu „Pátera Ferdy“.  



  
9) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z org. 350 Příspěvky 
– památková péče  a 

 na obnovu střechy městského domu č.p. 
115/II., ul. T.G. Masaryka v Sušici. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu 
regenerace městské památkové zóny Sušice bude uzavřena po vydání kladného rozhodnutí 
Odborem výstavby a územního plánování MÚ Sušice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu 
města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  
  
  
c) p o v ě ř i l o 
  
1) Zastupitelstvo města pověřilo radu města k  nezbytným krokům směřujícím k optimalizaci 
odpadového hospodářství, zejména ke zřízení pracovní skupiny, zabývající se otázkou 
založení společného podniku s dalšími obcemi, v případě potřeby vyhlášením veřejné 
zakázky na dodavatele služeb v odpadovém hospodářství, zabezpečením systematizace a 
důsledné kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství a dalším krokům dle potřeby.  
  
2) Zastupitelstvo města pověřilo místostarostku Ing. Věru Marešovou ke konání nutných 
kroků vedoucích k zadání, projednání a schválení územní studie dopravního řešení v 
popsaném území (viz příloha). 
  
3) Zastupitelstvo města pověřilo radu města jednat o dalších podmínkách spolupráce a 
přípravou smluvního zajištění nového vztahu ve věci Nemocnice o. p. s. se společnostmi 
NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 – Bubeneč a Penta 
Investments, s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. 
  
 
d) j m e n o v a l o 
  
1) Zastupitelstvo města jmenovalo do správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Stanislava 
Karase, MUDr. Jiřího Choce, pana Michala Malinu, MUDr. Františka Musila a Bc. Petra 
Mottla. 
  
2) Zastupitelstvo města jmenovalo do dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. pana Bohumila 
Wudyho, Ing. Josefa Kutila, Ing. Boženu Šlajsovou, Mgr. Zdeňku Řezníčkovou, pana Jiřího 
Vichra a Ing. Antonína Schuberta. 
  
  
 
e) u d ě l i l o  
  
  
1) Zastupitelstvo města udělilo Čestné občanství panu doc. Ing. Zdeňku Papešovi, CSc. za 
zásluhy o město Sušici v rámci činnosti spolku Pražský Sušičan.  

  



 
f) v z a l o   n a   v ě d o m í   
  
  
1)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci Ing. Mileny Stárkové a nástup 1. 
náhradníka v pořadí pana Miroslava Vrhela. 
  
2)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 
  
3)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o Rozsudku Krajského soudu v Plzni ve 
věci ÚP Sušice. 
  
  
    
g) o d l o ž i l o  
  
1)  Zastupitelstvo města odložilo projednání „Zásad postupu při prodeji jednotek – bytů a 
nebytových prostor v bytových domech v majetku města Sušice“ na příští jednání 
zastupitelstva. 
  
 
h) d o p o r u č i l o  
  
1)  Zastupitelstvo města doporučilo radě města zabývat se jako nejvýhodnějšími nabídkami o 
navázání strategické spolupráce podané firmou NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 
1115/2, 170 00 Praha 7 - Bubeneč a firmou Penta Investments, s.r.o., Florentinum, Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. 
  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka  

 



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. září 2015 

 

Zastupitelstvo města:  
 
  
a) s c h v á l i l o 
  
1) Program dnešního jednání. 
  
2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Miroslav Vrhel a Pavel Javorský.  
  
3) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Mgr. Janu Švelchovou  
  
4) Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice 
na rok 2015 dle přílohy. 
  
5) Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace MPZ Sušice, zpracovaný v srpnu 2015 
společností AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 
  
6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se povýší organizace č. 
1521 – „Zimní stadion – výměna osvětlení ledové plochy“ o 0,8 mil. Kč a současně se poníží  
org. 1543 – Pumptrack o tutéž částku. 
  
7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se org. organizace č. 
9898 – běžné opravy majetku zvýší o 290 tis. Kč a sníží org.73 – rezerva na investice a provoz 
o tutéž částku. 
  
8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se nová org. 1546 – 
Mánesova, chodník zvýší o 300 tis. Kč a zároveň se sníží organizace č. 73 – rezerva na 
investice a provoz o tutéž částku. 
  
9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 38, kterým se organizace 252 SKC, 
p.o. - SIRKUS navyšuje o 50 000 Kč /mzdy vč. zdravotního a soc. pojištění/ a organizace 73 
rezerva na investice a provoz se sníží o tutéž částku. 
  
10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové patření č. 39, a to přijetí dotací dle přílohy: 

  
Přijetí dotace 

 Kč 

Použití dotace 

 Kč Název akce 

Povýšení příjmů u 

ORG 

Povýšení výdajů u 

ORG 

Doplatek SPODza rok 2014 
ORG. 201 UZ 

13011 
594 971,00 

ORG. 98 - KZ 

min.let snížení 

financování 

594 971,00 



Dotace SPOD r. 2015 - 

navýšení příspěvku 

ORG. 201 UZ 

13011 
600 000,00 

ORG. 201 UZ 

13011 
600 000,00 

Dotace MPSV na Sociální 

práce v roce 2015 

ORG. 201 UZ 

13015 

1 298 

000,00 

ORG. 201 UZ 

13015 

1 298 

000,00 

Investiční dotace MZe na 

zpracování LHO  

ORG. 1318  UZ  

29516 
60 500,00 

ORG. 1318 UZ 

29516 
60 500,00 

Dotace MKČR - VISK 3 
ORG. 252 UZ 

34053 
40 000,00 

ORG. 252  UZ 

34053 
40 000,00 

Dotace PK - "Údržba 

významného krajinného 

prvku Kalich 2015" 

ORG. 273   UZ 52 50 000,00 ORG.  273  UZ 52 50 000,00 

Dotace PK - "Podpora 

činnosti inf. Center v PK" - 

Šumava - leták trojjazyčná 

mutace  

ORG. 179 UZ 53 10 000,00 ORG. 179 UZ 53 10 000,00 

Dotace PK - Zajištění provozu 

linky pro cyklisty na trase 

Sušice-Petrovice-

Hartmanice-Prášily 

ORG. 405 UZ 54 50 000,00 ORG. 405  UZ 54 50 000,00 

Dotace OPVK - oblast 

podpory 1.1 Zvyšování 

kvality ve vzdělávání - ZŠ 

Lerchova 

ORG. 216 UZ 

33058 
499 255,00 

ORG. 216 UZ 

33058 
499 255,00 

Dotace OPVK - oblast 

podpory 1.1 Zvyšování 

kvality ve vzdělávání - ZŠ 

T.G.M. 

ORG. 213 UZ 

33058 
372 217,00 

ORG. 213 UZ 

33058 
372 217,00 

NIV dotace MPO ČR - 

Program podpory úspor 

energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie 

EFEKT 2015 

ORG. 1547 UZ 

22003 
100 000,00 

ORG. 1547 UZ 

22003 
100 000,00 

Dotace OLH II.Q 2015 

ORG 187 UZ 

29008 425 813,00 

ORG 187 UZ 

29008 425 813,00 

  
11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se povýší org. 1548 
Pošumavská odpadová s. r. o. o 8 mil. Kč a zároveň se povýší org. 98 konečný zůstatek 
minulých let o 8 mil. Kč.  
  
12) Zastupitelstvo města schválilo Ing. Zdeňka Zezulu jako nového člena finančního výboru. 
  
  



b) r o z h o d l o  
  
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu  pozemků p.č. 1103/2 o výměře 245 m2 (trvalý 
travní porost), p.č. 1104/5 o výměře 5 m2 (ost. plocha – neplodná půda) a p.č. 2309/2 o 
výměře 17 m2 (ost. plocha – neplodná půda), vše k.ú. Sušice nad Otavou, od 

do vlastnictví Města Sušice, za celkovou kupní cenu  
1,- Kč s tím, že náklady s odkupem spojené (sepsání budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy, 
vklad do KN a daň z nabytí) uhradí kupující, a pověřuje starostu města podpisem budoucí 
kupní smlouvy a kupní smlouvy.  
  
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 2460/10 k.ú. Sušice nad 
Otavou (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 100 m2 

 za cenu 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy. 
  
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 145 (zahrada o výměře 
216 m2) a 150/3 (ost. plocha – manipulační plocha o výměře 102 m2), 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. 
  
4) Zastupitelstvo města rozhodlo o založení společnosti „Pošumavská odpadová, s.r.o.“, s 
majetkovým podílem města Sušice ve výši 35%, schvaluje společenskou smlouvu této 
společnosti a pověřuje starostu města podpisem společenské smlouvy. 
  
5) Zastupitelstvo města rozhodlo o použití prostředků organizace 1548 – Pošumavská 
odpadová s. r.o. do výše 7 mil. Kč za účelem nákupu nové svozové techniky a to formou 
dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová s. r. o., 
nebo pořízením této techniky do vlastního majetku s následným pronájmem této 
společnosti. 
  
6) Zastupitelstvo města rozhodlo ve funkci jediného zakladatele společnosti Nemocnice 
Sušice o. p. s., IČO 252 24 301, o změně zakladatelské listiny, a to: Rozšíření podmínek 
poskytování obecně prospěšných služeb o bod g) - Obecně prospěšná společnost může svoje 
poslání rovněž naplňovat prostřednictvím jiného provozovatele. Doplnění oboru podnikání o 
pronájem a půjčování věcí movitých. 
  
  
c) d e l e g o v a l o  
  
1) Zastupitelstvo města delegovalo starostu města Bc. Petra Mottla na valnou hromadu 
společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. 
  
  
d) n a v r h l o  
  



1) Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušici jako členy dozorčí rady společnosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o. pana Bc. Petra Mottla, Na Fufernách 7, Sušice a paní Ing. Věru 
Marešovou, Hluboká 373, Sušice.  
  
  
  
e) 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 o činnosti kontrolního výboru v termínu od 
ledna do srpna 2015. 
  
  
f) r e v o k o v a l o 

 1) Zastupitelstvo města revokovalo své usnesení č. c) 9) ze dne 17. 9. 2014: 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.  
  
  
  
g) j m e n o v a l o 
  
1) Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce člena dozorčí rady společnosti NEMOS Sušice s. 
r. o., Praha, pana Bc. Petra Mottla, Na Fufernách 7, Sušice a pana MUDr. Jiřího Choce, Pod 
Vodojemem 1238, Sušice. 
  
  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka   

 



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. listopadu 2015 

  

Zastupitelstvo města:  

  

a)         s c h v á l i l o 

1) Program dnešního jednání. 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Pavel Javorský a Miroslav Vrhel.  

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Staňka a RNDr., Mgr. Radovana Sloupa Ph.D. 

4) Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Dražovice na 
agendu projednávání přestupků s tím, že doba platnosti bude do 31. 12. 2016, ostatní body 
smlouvy zůstávají v platnosti. 

5) Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 k dohodě o úrokové optimalizaci /smlouva ze 
dne 13. 8. 2012/ s Českou spořitelnou a. s. 

6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se povýší prostředky o 
2,1 mil Kč v organizaci 98 - konečný zůstatek minulých let a o tutéž částku se povýší 
prostředky organizace 1548 - Pošumavská odpadová společnost. 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 9999 – Nákup a 
prodej majetku – povýší ve výdajové i příjmové části o 300 tis. Kč. 

8) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotací dle přílohy – rozpočtové opatření č. 44. 

  Přijetí dotace 

 Kč 

Použití dotace 

 Kč Název akce 
Povýšení příjmů u 

ORG 
Povýšení výdajů u 

ORG 
Dotace OPVK - oblast 
podpory 1.1 
Zvyšování kvality ve 
vzdělávání - ZŠ T.G.M. 

ORG. 213 UZ 33058 204 112,00 ORG. 213 UZ 33058 204 112,00 

NIV dotace Česko-
německého fondu 
budoucnosti na 
projekt "Obnovení 
spolupráce u 
příl.oslav 20 let 
partnerství měst 
Sušice a Bad Kötzting 

ORG. 179 UZ 55 100 000,00 ORG. 179 UZ 55 100 000,00 

NIV dotace 
Ministerstva kultury 
na obnovu kulturních 
památek - Program 
regenerace 

ORG. 350 UZ 34054 400 000,00 ORG. 350 UZ 34054 400 000,00 

Dotace na činnost ORG. 187  ÚZ 29008 427 937,00 ORG. 187  ÚZ 29008 427 937,00 



OLH - 3. čtvrtletí 2015 
Účelová dotace jako 
vyrovnávací platby za 
poskytování služeb 
obecného 
hospodářského zájmu 
- sociální služby - 
doplatek  

ORG. 250 ÚZ 13305 1 128 788,00 ORG. 250 ÚZ 13305 1 128 788,00 

NIV dotace Podpora 
sociálních služeb - 
pečovatelská služba 

ORG. 250 ÚZ  56 439 331,00 ORG. 250 ÚZ  56 439 331,00 

NIV dotace na 
odbornou přípravu - 
SDH Chmelná  

ORG. 237 ÚZ 57 1 200,00 ORG. 237 ÚZ 57 1 200,00 

NIV dotace na 
odbornou přípravu, 
zásah mimo územní 
obvod - SDH Sušice  

ORG. 232 ÚZ 57 10 710,00 ORG. 232 ÚZ 57 10 710,00 

NIV dotace na 
odbornou přípravu - 
SDH Volšovy  

ORG. 233 ÚZ 57 2 800,00 ORG. 233 ÚZ 57 2 800,00 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové 
zóně Sušice pro rok 2015 ve výši 500.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 (organizace 350) – 
Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) - 6) dle 
předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 
památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.  

10) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2016 
a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2016 podle následující tabulky 
(uvedené ceny jsou bez DPH): 

  

  

  

  

  

  

  

Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů - srážkové vody (netýká se nemovitostí určených k 
trvalému bydlení), studna: 32,73 Kč/m3  

11) Zastupitelstvo města schválilo nové „Zásady postupu při prodeji jednotek – bytů a 
nebytových prostor v bytových domech v majetku města Sušice“ – dle přílohy. 

Výpočet pevné a pohyblivé složky 
          

Vodoměr 
Pevná složka Pohyblivá složka 

(Kč/vodoměr/rok)  (Kč/m3) 
(m3/hod.)   Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

2,5   527 334 861 

20,55 31,33 51,89 
6,0   1 960 1 013 2 973 

10,0   4 219 1 934 6 153 
15,0   7 752 3 233 10 985 



  

b)         r o z h o d l o 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů za 
účelem zadání veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o sdružení.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je strpění stavby 
bazénu na částech pozemků a právo vstupu a vjezdu na části pozemků Povodí Vltavy p.č. 
2369/11, 2369/2 a 2369/10 k.ú. Sušice nad Otavou za účelem zajišťování provozu, nutných 
oprav, údržby a odborných revizí stavby bazénu a udržování průtočného profilu koryta 
Volšovky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3265-61/2015 ze dne 29. 6. 2015, za náhradu 
ve výši 10 000,- Kč + DPH, a za tím účelem schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi 
Povodím Vltavy, státním podnikem, jako stranou povinnou, a městem Sušice, jako stranou 
oprávněnou, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi objektu bez čp/če - občanské vybavenosti 
(rozhledny na Sedle), která se nachází na stavební parcele č. 70 k.ú. Albrechtice u Sušice 
zapsané na LV 4070, od Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle, IČ : 26611503, LV 4207, za 
celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN a daň z 
nabytí uhradí nabyvatel, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města 
dále rozhodlo o zřízení služebnosti užívání st.p.č. 70 k.ú. Albrechtice u Sušice za účelem 
umístění objektu bez čp/če – občanské vybavenosti (rozhledny na Sedle) a služebnosti stezky 
a cesty po části p.p.č. 583 k.ú. Albrechtice u Sušice, za náhradu ve výši 2 000,- Kč, s tím, že 
náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad do KN uhradí strana oprávněná, a za 
tím účelem schválilo návrh smlouvy o zřízení služebnosti mezi 
zastupujícím spoluvlastníky stpč. 70 a ppč. 583, k.ú. Albrechtice u Sušice, jako stranou 
povinnou, a městem Sušice, jako stranou oprávněnou, a pověřilo starostu města podpisem 
smlouvy.  

4)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu  pozemku p.č. 1096/7 o výměře 624 m2 
(zahrada) k.ú. Sušice nad Otavou od do vlastnictví 
města Sušice, za celkovou kupní cenu 1,- Kč, s tím, že odkup bude řešen v rámci kupní 
smlouvy na pozemky p.č. 1103/2, 1104/5 a 2309/2, vše k.ú. Sušice nad Otavou. 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 2611  k.ú. Sušice nad Otavou 
(ost.plocha – neplodná půda) o výměře 243 m2 a části pozemku p.č.  1602/1 o výměře cca 
100 m2 (ovocný sad) od  za cenu 125,- Kč za m2 s tím, že 
náklady spojené s odkupem (geometrický plán, vklad do KN, sepsání kupní smlouvy) uhradí 
město Sušice, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.    

6)  Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků  p.č. 963/1 (zahrada) o výměře 660 m2, 
970/39 (ost. plocha – manipulační plocha)  o výměře 205 m2 a 970/41 (ost. plocha – 
manipulační plocha)  o výměře 1 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou,  o celkové výměře 866 m2, 
ve vlastnictví města Sušice, v ceně 737 267,- Kč (ceně obvyklé 1 212 400,- Kč), za pozemek 
p.č. 1026/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2320 m2, k.ú. Sušice nad Otavou, 
ve vlastnictví  v ceně 763 772,- Kč (ceně obvyklé 988 235,- Kč), s tím, že 
smluvní strany si nebudou vyplácet žádné finanční vyrovnání, součástí nemovitostí 
převáděných městem budou přípojky (vodovodní, kanalizační dešťová a kanalizační 
splašková) v celkové účetní hodnotě 4 540,- Kč, náklady na provedení směny (znalecké 



posudky, sepsání směnné smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) uhradí obě smluvní strany 
napůl, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran z hodnoty té 
nemovitosti, jejímž je převodcem, a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.   

7)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu v 
Klatovech č. j. 7 C 38/2003-43 a nákladů výkonu rozhodnutí z důvodu úmrtí povinného pana 
Miloslava Brejchy v celkové výši 214.247,04 Kč.   

8)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu v 
Klatovech č. j. 7 C 204/2008-31 z důvodu úmrtí povinného pana Miloslava Brejchy v celkové 
výši 94.163,01 Kč.   

  

c)         o d l o ž i l o 

1)  Zastupitelstvo města odložilo prodej pozemku p.č. 380/5  k.ú. Sušice nad Otavou (ost. 
plocha – zeleň) o výměře 1450 m2 do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům domu čp. 
797-8 v Sušici II., který je nedílnou součástí stavebních parcel č. 1344 a 1345. 

  

d)         n e s ch v á l i l o   

1)  Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části ppč. 472/1 k.ú. Sušice nad Otavou o 
výměře cca 85 m2.  

  

e)         u l o ž i l o   

1)  Zastupitelstvo města uložilo radě města postupovat v přípravě řešení problematiky 
sportovní haly Sušice dle předložené varianty C. 

  

f)          u d ě l i l o  

1) Zastupitelstvo města udělilo Čestné občanství panu Emilu Kintzlovi za celoživotní přínos v 
oblasti rozvoje sportu a turistiky na Šumavě, za dlouholetou volnočasovou práci s dětmi a 
mládeží a v neposlední řadě za odvážný a rovný občanský postoj ve všech etapách 
politického vývoje ve státě. 

  

g)         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 informaci dozorčí rady společnosti „Pošumavská 
odpadová s. r. o., kdy dozorčí rada projednala a doporučila valné hromadě společnosti 
změnu jednatele a to tak, že jednatelem společnosti „Šumavská odpadová s. r. o.„ bude od 1. 
12. 2015 místo Ing. Věry Rozsypalové Ing. Michael Skrbek. 

  

  



Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

místostarostka   

  



Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2015 

  
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 Mgr. Dagmar Karlíková.  
  
3) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jiřího Choce a Mgr. Čestmíra Kříže.  
  
4) Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2016. 
  
5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled pro roky 2017-2018 dle návrhu. 
  
6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2016 v součtu za organizace dle přílohy, 
která akceptuje schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené 
rady 23. 11. 2015. 
  
7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se u org. 283 Sportoviště 
města Sušice zvyšuje příspěvek na provoz o 780 tis. Kč a zvyšuje se org. 98 konečný zůstatek 
minulých let. 
  
8)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se u org.216 ZŠ Lerchova 
sníží příspěvek na provoz o 460 tis. Kč, příspěvek na investice se sníží o 41 tis. Kč a zároveň se 
sníží  org. 98 – konečný zůstatek z minulých let celkem o 501 tis. Kč. 
  
9)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se sníží příspěvek na 
provoz org. 213 – ZŠ TGM o 383 tis. Kč a org. 98 – konečný zůstatek z minulých let se sníží o 
tutéž částku. 
  
10)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49 -  přijetí dotací dle přílohy: 
 

     

 

Přijetídotace 

 Kč 

Použitídotace 

 Kč Názevakce 

Povýšenípříjmů 

u ORG 

Povýšenívýdajů 

u ORG 

Neinvestičnídotace KÚPK 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - MŠ 

Tylova 

org. 208 ÚZ 58 
15194,0

0 
org. 208 ÚZ 58 15194,00 



Neinvestičnídotace MŠMT 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - MŠ 

Tylova 

org. 208 ÚZ 

33057 
7597,00 

org. 208 ÚZ 

33057 
7597,00 

Neinvestičnídotace KÚPK 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - 

MŠSmetanova 

org. 209 ÚZ 58 
15194,0

0 
org. 209 ÚZ 58 15194,00 

Neinvestičnídotace MŠMT 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - 

MŠSmetanova 

org. 209 ÚZ 

33057 
7597,00 

org. 209 ÚZ 

33057 
7597,00 

Neinvestičnídotace KÚPK 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - ZŠ 

Lerchova 

org. 216 ÚZ 58 
15194,0

0 
org. 216 ÚZ 58 15194,00 

Neinvestičnídotace MŠMT 

"Podpora polytechnické 

výchovy v MŠ a ZŠ" - ZŠ 

Lerchova 

org. 216 ÚZ 

33057 
7597,00 

org. 216 ÚZ 

33057 
7597,00 

Podporaautobusové linky pro 

cyklisty na trase Sušice - 

Petrovice - Hartmanice -Prášily 

- podíl jednotlivých 

zúčastněných obcí 

org. 405 45 000,00 org. 405 45 000,00 

 
 
11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se povýší org. 179 
Cestovní ruch v příjmové části a povýší výdaje u org. 180 kancelář starosty o 50 tis. Kč.  
  
12) Zastupitelstvo města schválilo použití celé dotace ve výši 14.710 Kč pouze v org. 232 SDH 
Sušice /oproti schválenému použití dotace viz rozpočtové opatření č. 44/. 
  
13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se org. 252 příspěvek na 
provoz sníží o 14 tis. Kč a sníží org. 98 konečný zůstatek minulých let. 
  
14) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53, kterým se v rámci org. 202 
Členové obecních zastupitelstev zvýší pol. 5023 odměny členům zastupitelstev o 77 tis. Kč a 
pol. 5031 Sociální pojištění o 7 tis. Kč. Na toto navýšení bude použita pol.5173 cestovné, 
popř. pol.  5021 Ostatní osobní náklady stejné organizace. 
  
15) Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro „Grantový program města Sušice v oblasti 
kultury, sportu, volného času a vzdělávání“, formulář „Žádost o přidělení grantu na projekt v 



oblasti kultury, sportu a volného času a vzdělávání“ a formulář „Závěrečná zpráva o realizaci 
grantového projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ dle přílohy.  
  
16) Zastupitelstvo města schválilo „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, volného 
času a vzdělávání na rok 2016“ dle přílohy.  
  
17) Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro „Dotační program města Sušice na podporu 
pravidelné činnosti sportovních organizací“ a formulář „ Žádost o dotaci na pravidelnou 
činnost sportovních organizací“ dle přílohy.  
  
18) Zastupitelstvo města schválilo „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné 
činnosti sportovních organizací na rok 2016“ dle přílohy.  
  
19) Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro „Dotační program města Sušice na podporu 
pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ a formulář „Žádost o 
dotaci na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ dle přílohy.  
  
20) Zastupitelstvo města schválilo „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné 
činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2016“ dle přílohy.  
  
21) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 
letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 600.000,- Kč organizaci TJ Sušice, 
z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647, a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
  
22) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 
ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 60.000,- Kč organizaci Gymnázium, Sušice, 
Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444, a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
  
23) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 
ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 60.000,- Kč organizaci Střední odborná 
škola a střední odborné učiliště, U Kapličky 761, 342 01, Sušice, IČ: 00077615, a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
  
24) Zastupitelstvo města schválilo realizaci akce „Sušice – rozšíření turistických aktivit a 
atraktivit ve vazbě na cyklostezku“ v celkové výši do 2,5 mil. Kč za předpokladu získání 
finanční dotace. Dále zastupitelstvo města schválilo vyčlenění finančních prostředků na 
finanční krytí projektu z rozpočtu města a na podíl města na dotaci do rozpočtu města v 
členění dle žádosti o dotaci. 
  
25) Zastupitelstvo města schválilo záměr odkoupení pozemků bývalého hotelu Otava a 
pověřilo vedení města k dalšímu jednání s vlastníky (Hotel Otava s.r.o., Státní pozemkový 
úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) o možnosti získání jejich podílů na 
pozemcích do majetku města a jednáním o ceně.  
  



26) Zastupitelstvo města schválilo „Obecně závaznou vyhlášku Města Sušice č. 2/2015, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 
 
  
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 o činnosti finančního výboru a provedených 
kontrolách.  
  
3)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015. 
  
4)  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
pro ORP Sušice pro období 2016-2018. 
  
  
c) r o z h o d l o 
  
1)  Zastupitelstvu města rozhodlo neakceptovat nabídku pana Jordana Tenčeva na odkup 
objektu čerpací stanice a žádá doložení dokumentace k tomuto stavebnímu dílu. 
  
  
d) p o v ě ř u j e  
  
1)   Zastupitelstvo města pověřuje Odbor majetku  a rozvoje města ve spolupráci s odbornou 
firmou posoudit protipovodňová opatření v dané lokalitě (objekt čerpací stanice) a provést 
případnou krizi povodňového plánu města. 
  
  

Bc. Petr Mottl 

starosta města  

Ing. Věra Marešová  

   místostarostka      

 




