
 1 

Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. února 2016 

 

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 Mgr. Čestmír Kříž.  

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk a Pavel Javorský.  

 

4) Zastupitelstvo města schválilo navýšení vkladu města Sušice do společnosti Pošumavská 

odpadová s.r.o. na novou celkovou výši 511.540,- Kč. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., na novou výši  1.846.470,- Kč. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo změnu společenské smlouvy společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu.   

 

7) Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2016. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se org. 60 – vratka 

finančního vypořádání zvýší o 364.705,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 KZ minulých 

let.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se org. 9999 – Nákup 

a prodej majetku – povýší ve výdajové části o 4 300 tis. Kč a org. 98 – Konečný zůstatek 

z minulých let - se povýší o 4 300 tis. Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se povýší organizace 184 

– Granty pro zájmové organizace o 60.000,- Kč a zároveň se o 60.000,- Kč povýší 

organizace 98 – Konečný zůstatek minulých let.  

 

11) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování 

sociálních služeb Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo Pravidla pro „Grantový program města Sušice v oblasti 

kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ a formulář „ Žádost o přidělení grantu na 

projekt v oblasti kultury, sportu a volného času a vzdělávání“ a „Grantový program 

města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na rok 2016“ dle 

přílohy.  

 

13) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o právu provedení stavby nebo opatření 

na pozemku vlastníka za účelem stavebního řízení a realizace akce „Sušice – Volšovská 



 2

ulice“, s p. Petrem Šmatem, Volšovská 1059, Sušice II, 342 01 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo od 1. 3. 2016 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 

zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 S., 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. 

 

2)  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou studii „Dům č. p. 48/I, Stará lékárna – 

stavebně technické posouzení objektu“, vypracovanou společností ŠUMAVAPLAN, 

spol. s. r. o., projekční a inženýrské středisko Krátká 98/II, 342 01 Sušice. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí znění společenské smlouvy společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o.   

 

 
c) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č.  542/43  k.ú. Sušice nad Otavou 

(orná půda) o výměře cca 200 m2 do podílového spoluvlastnictví, a to 

 (podíl 2807/4295 SJM), 

a  (podíl 1488/4295), za cenu 250,- Kč za m2 a náklady 

s prodejem spojené s tím, že k části prodávaného pozemku bude zřízena služebnost vedení 

kanalizační stoky (o délce cca 6 bm), za náhradu ve výši 100,- Kč, kde stranou oprávněnou 

bude město Sušice a stranou povinnou budou kupující, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení služebnosti vedení kanalizační stoky (o délce cca 

38 bm) ve vlastnictví města Sušice (strana oprávněná)  k pozemku p.č. 542/42 k.ú. Sušice 

nad Otavou ve vlastnictví 

(strana povinná), za náhradu ve výši 100,- Kč s tím, že náklady na geometrický 

plán, sepsání smlouvy a vklad do KN uhradí strana oprávněná, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.   

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 1049/1, 1049/4, 2694, 

spoluvlastnického podílu ½ na pozemcích p.č. st. 684, včetně objektu čp. 318/II, který je 

jeho nedílnou součástí, st. 1526, 1043/3, 1044, 1046/2, 1049/2, 1049/3, 1049/5, 1043/1, 

1046/1, vše k.ú. Sušice nad Otavou, od společnosti Hotel Otava s.r.o., Plzeň, IČ : 031 09 

607, za celkovou kupní cenu 4 300 tis. Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání 

kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí strana kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude 

uhrazena podle zákona platného ke dni převodu, za tím účelem schvaluje návrh kupní 

smlouvy mezi společností Hotel Otava s.r.o. a městem Sušice a pověřuje starostu jejím 

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

 

1) Zastupitelstvo města souhlasilo s doporučeným návrhem postupu obnovy objektu včetně 

návrhu funkčního využití a ukládá radě města činit další kroky v přípravě akce. 

 

2) Zastupitelstvo města souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., byly upsány takto: město Klatovy - navýšení vkladu na novou částku  

950.000,- Kč, město Sušice - navýšení vkladu na novou částku 511.540,- Kč,  přistupující 

noví společníci - obec Bezděkov, obec  Bolešiny, obec Číhaň, obec Dlouhá Ves, obec 

Dolany, obec Hnačov, obec Hrádek u Sušice, obec Chlistov, město Janovice nad Úhlavou, 

městys Kolinec, obec Lomec, obec Mezihoří, obec Mokrosuky, obec Ostřetice, město 

Plánice, obec Poleň, město Rabí, obec Týnec, obec Újezd u Plánice a obec Žihobce vloží 

vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30.   

 

3) Zastupitelstvo města souhlasilo s převodem části podílu o velikosti 1%, odpovídající 

vkladu do základního kapitálu společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. ve výši 

117.590,-- Kč, na společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. IČ 04510984, za cenu 300.000,- 

Kč. 

 

4) Zastupitelstvo města souhlasilo s přidělením dotace ve výši 140.000,- Kč Diakonii ČCE, 

středisko Západní Čechy na zachování sociální služby v Denním stacionáři Klíček Sušice 

v roce 2016 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 177, 

kap. 61. 

 

 

e) u l o ž i l o  

 

1) Zastupitelstvo města uložilo radě města zajistit projekční a povolovací přípravu „ I. etapy – 

zamezení zatékání do objektu – střešní plášť objektu“ a „II. etapy – řešení vzlínající 

vlhkosti, fasády, výměna oken“ č. p. 48/I Stará lékárna tak, aby mohly být realizovány 

v roce 2017.  

 

 

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

 

1) Zastupitelstvo města delegovalo pana Bc. Petra Mottla, starostu města, jako zástupce 

na valnou hromadu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. 

 

 

 

 
 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                               místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. dubna 2016 

 

Zastupitelstvo města:  

 

g) s c h v á l i l o 

 

15) Program dnešního jednání. 

 

16) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Dagmar Karlíková a Ing. Jan Staněk.  

 

17) Ověřovatele zápisu: Pavel Javorský a Miroslav Vrhel.  

 

18) Zastupitelstvo města schválilo revokaci usnesení zastupitelstva města bodu a) č. 11 ze 

dne  

17. 2. 2016: Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na 

poskytování sociálních služeb Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

19) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociální 

služby - Charitní noclehárna Volšovy Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí 

finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 

veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 337.710,- Kč bude hrazena z org. 405, 

kap. 4, par. 2221, pol. 5193 – „Výdaje na dopravní územní obslužnost“ schváleného 

rozpočtu města. 

 

21) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu  

č. p. 5/I, náměstí Svobody v Sušici a kostela sv. Felixe k financování z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016. 

 

22) Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly 

Ministerstva kultury ČR/příspěvek z rozpočtu města/podíl vlastníka) na podporu obnovy 

objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění: 

 

Městský dům č.p. 5/I, náměstí Svobody v Sušici – obnova fasády, komína a klempířských 

prvků v celkové sumě                             499.705 Kč s DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK                    245.000 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města                                     53.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                      201.705 Kč  

 

Kapucínský klášter č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe - obnova střechy kostela sv. Felixe  

v celkové sumě                                   952.320 Kč bez DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK                    465.000 Kč 

Příspěvek z rozpočtu města                                 100.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                      387.320 Kč  
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23) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na pravidelnou činnost kulturních, 

zájmových a volnočasových organizací na rok 2016 dle přílohy a znění smlouvy o 

poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových 

organizací a pověřuje starostu města podpisem smluv. Finanční příspěvky budou 

vyplaceny z org. 190. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na pravidelnou činnost sportovních 

organizací na rok 2016 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí dotace na pravidelnou 

činnost sportovních organizací a pověřuje starostu města podpisem smluv. Finanční 

příspěvky budou vyplaceny z org. 183. 
 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým se zřizuje nová organizace 

1640 - Vodovod Volšovy – III. etapa ve výši 100 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 

Konečný zůstatek z minulých let, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 41 – Fond voda na 

výdajový účet města, na zahájení projektové přípravy akce.  

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 6, kterým se organizace č. 252 

SKC, p.o. – SIRKUS příspěvek na provoz v celkové výši 10.877.000,- Kč nově člení 

na příspěvek na provoz ve výši 10.692.000,- Kč a příspěvek na investice ve výši  

185.000,- Kč. Celková výše příspěvku se nemění.  

 

27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se příspěvkové organizaci  

ZŠ Lerchova (org. 216) sníží příspěvek na provoz o 245 tis. Kč, zároveň se sníží org.  

98 - konečný zůstatek min. let o tutéž částku.  

 

28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 150.000,- Kč, kterým se 

nová organizace č. 1641 – Santos – odstranění reklamace - zvýší na 150.000,- Kč 

a zároveň se sníží org. 73 – rezerva na investice a opravy o tutéž částku. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se příspěvkové organizaci 

Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na provoz o 454.725,- Kč, zároveň se 

sníží org. 98 - konečný zůstatek min. let o tutéž částku. 

 

30) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10, kterým se příspěvkové 

organizaci Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 640 tis. Kč, 

zároveň se sníží  org. 98 - konečný zůstatek min. let o tutéž částku. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11 - navýšení organizace 89 – Daň 

z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 14.310.990,- Kč.  

 

32) Zastupitelstvo města schválilo zřízení nové organizace 1642 - SDH Albrechtice – dotace 

/na udržovací práce objektu SDH Albrechtice/. Dále dotaci pro SDH Albrechtice ve výši 

40.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci, kdy o částku 40.000,- Kč 

bude povýšena org. 1642 - a o uvedenou částku bude snížena org. 73 - rezerva na investice 

a provoz.  

 

33) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13 – přijetí účelové dotace od KÚ 

Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby 

města Sušice v celkové výši 9.220.953,- Kč.  
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34) Zastupitelstvo města schválilo zřízení nové organizace 1643 Domov důchodců -vstupní 

dveře /oprava/ ve výši 160 tis. Kč a o uvedenou částku bude snížena org. 73 - rezerva 

na investice a provoz.  

 

35) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se poníží organizace 

183 – Příspěvky na sportovní činnost dětí o 47.000,- Kč a organizace 190 – Příspěvky 

na kulturní a zájmovou činnost dětí o 13.000,- Kč a zároveň se povýší organizace 184 – 

Příspěvek zájmovým organizacím – granty o 60.000,- Kč. Tato částka bude využita 

pro 2. kolo Grantového programu města Sušice v roce 2016. 

 

36) Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozůstalosti archivu a knihoven po panu  

doc. Ing. Zdeňku Papešovi, CSc. o rozsahu 150 až 160 krabic za celkovou cenu 

600 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

37) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se nová org. 1644  -

Pozůstalost po doc. Ing. Papešovi, CSc. povýší o 600 tis. Kč a sníží org. 73 - rezerva 

na investice a provoz ve stejné výši. 

 

38) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se povýší org. č. 1535 

– „Sportovní hala“ o 700 tis. Kč a současně se sníží org. č. 73 – Rezerva na investice a 

provoz o tutéž částku. 

 

39) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se povýší org. č. 1623 

– „Kotelna Na Hrázi“ o 2,9 mil. Kč a současně se sníží org. č. 267 – Bytservis – tepelné 

hospodářství – kotelny, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o tutéž částku. 

 

40) Zastupitelstvo města schválilo, vzhledem ke změně provozovatele a nájemce nemocnice 

Sušice, zrušení Fondu nemocnice s tím, že tento fond již nebude naplňován z prostředků 

roku 2015 a konečný zůstatek fondu bude převeden do Fondu rezerv a rozvoje. 

 

41) Zastupitelstvo města schválilo revokaci usnesení zastupitelstva města bodu e) č. 1) ze 

dne 17. 2. 2016: Zastupitelstvo města uložilo radě města zajistit projekční a povolovací 

přípravu „ I. etapy – zamezení zatékání do objektu – střešní plášť objektu“ a „II. etapy – 

řešení vzlínající vlhkosti, fasády, výměna oken“ č. p. 48/I Stará lékárna, tak aby mohly 

být realizovány v roce 2017.  

 

42) Zastupitelstvo města schválilo vyhlásit soutěž  o návrh na rekonstrukci domu č. p. 48/I, 

Sušice (objekt Staré lékárny), s předpokládaným funkčním využitím minimálně pro 

potřeby informačního centra, prezentace historie města a umístění sušického betlému. 

 

 

 

h) 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 vyjádření právního zástupce města Sušice 

ohledně platnosti stávající mandátní smlouvy pro výkon správy městského bytového 

fondu města Sušice uzavřené mezi městem Sušice a Bytservisem Sušice spol. s r.o. 
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3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí otevřený dopis o výhradách ke knize Válečné 

hroby a oběti na Sušicku a vyjádření autora knihy. 

 

 

 

i) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního 

soudu v Klatovech č. j. 7 C 92/99-20 z důvodu úmrtí povinného 

v celkové výši 36.361,- Kč.   

 

 

 

 

 
 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                               místostarostka. 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. června 2016 

 

Zastupitelstvo města:  

 

j) s c h v á l i l o 

 

43) Program dnešního jednání. 

 

44) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Mgr. Božena Kudová a MUDr. Rudolf 

Voldřich. 

 

45) Ověřovatele zápisu: Mgr. Dagmar Karlíkovou a Ing. Jaroslava Staňka. 

 

46) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice za rok 2015 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

47) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2015, 

za rok 2015.  

 

48) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

 

49) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace v rámci Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny na akci „NRPM – Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy – 

bezbariérové řešení“ ve výši 3.750.000,- Kč. 

 

50) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 20, kterým se povýší příjmová 

i výdajová stránka org. 8045 – Mobility ZŠ Lerchova – bezbariérový přístup o částku 

3.750.000,- Kč. 

 

51) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, a to převést prostředky ve výši 

3 mil. Kč z organizace č. 1625 – Kotelna K3 Lerchova do nové organizace č. 1644 – Nová 

– povrchy, vodovod. 

 

52) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, a to převést prostředky ve výši 

750 tis. Kč z organizace č. 1625 – Kotelna K3 Lerchova do nové organizace č. 1645 – ZŠ 

Lerchova – oprava povrchů. 

 

53) Zastupitelstvo města schválilo, za podmínky získání dotace od MV GŘ HZS 

a Plzeňského kraje, rozpočtové opatření č. 23, kterým se na novou organizaci 1646 – 

Hasiči Volšovy – dopravní automobil - převede 1.000.000 Kč a o tuto částku bude 

zvýšena org. 98 KZ z minulých let. 

 

54) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým bude v rozpočtu města 

vytvořena nová organizace č. 1647 – „Nemocnice – nová ambulance“ ve výši 700 tis. Kč. 

O stejnou částku se povýší organizace č. 98 – Konečný zůstatek z minulých let. 
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55) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, a to převést prostředky ve výši 

600 tis. Kč z organizace č. 73 – rezerva na investice a provoz do organizace č. 9898 – 

běžné opravy majetku. 

 

56) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se org. č. 1626 – 

„Skatepark“ povýší o 5,1 mil. Kč a o stejnou částku se povýší organizace č. 98 – 

Konečný zůstatek z minulých let. 

 

57) Zastupitelstvo města schválilo přijetí a použití dotací dle seznamu – rozpočtové opatření 

č. 30 

 

 
  Přijetí dotace  Kč Použití dotace  Kč 

Název akce 

Povýšení příjmů u 

ORG   

Povýšení výdajů u 

ORG   

Doplatek SPOD za rok 

2015 ORG. 201 UZ 13011 121 807,00 

ORG. 98 - KZ min.let 

snížení financování -121 807,00 

Dotace MPSV na 

Sociální práce v roce 

2016 - snížení příspěvku 

-  na úhradu bude 

použita rezerva  org. 201 

/kap 61/ ve výši 700.000 

Kč a část. doplatku z r. 

2015 ve výši 60.000 Kč 

ORG. 201 UZ 13015 -760 000,00 ORG. 98 - KZ min.let  60 000,00 

    

org. 201 /kap.61/ 

rezerva 

-700 000,00 

Dotace SPOD r. 2016 - 

navýšení příspěvku ORG. 201 UZ 13011 120 000,00 ORG. 201 UZ 13011 120 000,00 

Dotace MKČR - VISK 3 

průtoková  dotace - 

knihovna ORG. 252 UZ 34053 18 000,00 ORG. 252  UZ 34053 18 000,00 

Dotace na činnost OLH - 

4. čtvrtletí 2015 ORG. 187  ÚZ 29008 435 544,00 ORG. 187  ÚZ 29008 435 544,00 

 

58) Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče 

z rozpočtu města Sušice na rok 2016 dle přílohy. 

 

59) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se povýší organizace 

179 – Propagace o 300.000,- Kč a zároveň se o tuto částku povýší organizace 98 – 

konečný zůstatek minulých let.  

 

60) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace spolku Scriptorium, spolek pro 

nekomerční vydávání odborné literatury, Nad Pazdernou 397, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 

63838231 ve výši 300.000 Kč na vydání publikace: „Jan Lhoták, Město a jeho poddaní“ 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena 

z org. 179. 
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k) v z a l o  n a  v ě d o m í   

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

 

 

 

l) r o z h o d l o 

 
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 205/1 o výměře 675 m2 

v k.ú. Červené Dvorce  za cenu 200,- Kč za m2, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 135 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady 

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

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 229/8 o výměře cca 

13 m2 v k.ú. Červené Dvorce za kupní 

cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 171/1 o výměře 364 m2 

a pozemkové parcely č. 171/2 o výměře 196 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, od spolumajitelů 

za kupní cenu ve výši 152 000,- Kč s tím, že město uhradí daň z převodu 

nemovitostí a nechá vypracovat kupní smlouvu. Zastupitelstvo pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.   

 

4)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemkové parcely č. 102/1 

v k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 283 m2 od 

 za kupní cenu ve výši 100,- Kč za m2 s tím, že žadatelky 

uhradí náklady na pořízení geometrického plánu a město uhradí náklady na sepsání kupní 

smlouvy a zápis do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře cca 70 m2 

za kupní cenu ve výši 100,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem 

spojené. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře cca 100 m2  za kupní cenu ve výši 

100,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře cca 100 m2 za kupní cenu 

ve výši 100,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře cca 100 m2  
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za kupní cenu ve výši 100,- Kč za s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

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

nad Otavou o výměře cca 150 m2 do podílového spoluvlastnictví 

za kupní 

cenu ve výši 100,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení služebnosti užívání a vstupu za účelem údržby 

a oprav jako práv věcné povahy k chodníku ve vlastnictví města Sušice (strana oprávněná)  

k pozemku p.č. 1013/4 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví 

 bytem Sušice (strana povinná), za náhradu 

ve výši 0,- Kč s tím, že náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad do KN 

uhradí strana oprávněná, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 941/7- trvalý travní porost 

o výměře 182 m2 a pozemku p.č. 941/125 -  trvalý travní porost o výměře 1092 m2, oba 

v k.ú. Sušice nad Otavou, společně se stavbou komunikace a chodníku, stavby páteřního 

kanalizačního řadu splaškové kanalizace, stavby páteřního kanalizačního řadu dešťové 

kanalizace, stavby páteřního vodovodního řadu a stavby veřejného osvětlení 

ze spoluvlastnictví od 

 za celkovou kupní cenu ve výši 961.536,-  Kč. Za tím účelem schvaluje smlouvu 

o smlouvě budoucí kupní evidované pod číslem A-002709 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

12) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 565.000 Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče Provincii kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, 

Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 00406465 na obnovu kostela sv. Felixe v Sušici 

a o poskytnutí dotace ve výši 298.000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče 

na obnovu městského domu č.p. 5/I, náměstí Svobody 

v Sušici. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.  

 
m) u k l á d á  

 

1)  Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi připravit novelizaci obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2014, o místních poplatcích, která k 31. 12. 2016 zruší poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.   

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                          místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. září 2016 

 

Zastupitelstvo města:  

 

n) s c h v á l i l o 

 

61) Program dnešního jednání. 

 

62) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Daniel Čámský. 

 

63) Ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Švelchovou a Pavla Javorského. 

 

64) Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1 / 2016 o vedení 

digitální technické mapy města Sušice. 

 

65) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Plzeňským 

krajem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

66) Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemky 

p. č. 1043/1 a 1046/1 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Státního pozemkového 

úřadu do majetku města Sušice.   

 

67) Zastupitelstvo města schválilo programový dokument „Městský program regenerace 

MPZ Sušice – aktualizace 2016“.  

 

68) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v programu regenerace MPZ Sušice na rok 2017.  

 

69) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se povýší organizace 

191 – Příspěvky ostatním sdružením o 50.000,- Kč a zároveň se o tuto částku povýší 

organizace 98 – Konečný zůstatek minulých let.  

 

70) Zastupitelstvo města schválilo přijetí a použití dotací dle seznamu – RO č. 39. 

 

  Přijetí dotace  Kč Použití dotace  Kč 

Název akce 
Povýšení příjmů u 
ORG   

Povýšení výdajů u 
ORG   

Neinvestiční dotace 
KÚPK Údržba 
významného krajinného 
prvku Kalich v roce 2016 ORG. 273 UZ 53 45 000,00 ORG. 273 UZ 53 45 000,00 

Neinvestiční dotace 
KÚPK Podpora 
Informačních center v 
Plz.kraji v roce 2016 ORG. 201 UZ 52 10 000,00 ORG. 201 UZ 52 10 000,00 
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Neinv.dotace 
Ministerstva kultury z 
programu regenerace 
měst.pam.zón na rok 
2016 ORG. 350 UZ 34054 710 000,00 ORG. 350 UZ 34054 

710 
000,00 

Neinv.dotace 
Ministerstva zemědělství 
na činnosti OLH v roce 
2016 - 1.čtvrtletí ORG. 187 UZ 29008 429 268,00 ORG. 187 UZ 29008 

429 
268,00 

Neinv.dotace 
Ministerstva zemědělství 
na činnosti OLH v roce 
2016 - 2.čtvrtletí ORG. 187 UZ 29008 433 927,00 ORG. 187 UZ 29008 

433 
927,00 

Investiční dotace 
Ministerstva zemědělství 
na zpracování LHO ORG. 1318 UZ 29516 83 102,00 ORG. 1318 UZ 29516 83 102,00 

 

71) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč od Plzeňského kraje 

a dále přijetí dotace ve výši max. 450.000,- Kč od Ministerstva vnitra České republiky- 

střediska GŘ HZS ČR na nákup DA pro jednotku SDHO Volšovy. 

 

o) v z a l o  n a  v ě d o m í   

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

 

 

p) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu 

Plzeň - sever č.j. 8 C 342/2010-35 z důvodu úmrtí povinného pana 

v celkové výši 277.212,- Kč.   

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemku p. č. 102/12 o výměře cca 68 m2 

v k.ú. Divišov u Sušice (dle nového geometrického plánu č. 92-85/2016 pozemek p. č. 

102/16 o výměře 68 m2) od

za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že žadatelé 

uhradí náklady na pořízení geometrického plánu a město uhradí náklady na sepsání kupní 

smlouvy a zápis do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku st. p. č.  580/9,  včetně čp. 246/II,  

za kupní cenu 576 400,- Kč a  části pozemku p. č. 2742 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Sušice 

nad Otavou za kupní cenu ve výši 250, - Kč/m2 firmě T.S.-Info, spol. s r.o., Sušice s tím, 

že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

q) n e s ch v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku p. č. 1940/2  v k.ú. Sušice nad Otavou. 
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2) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p. č. 399/1 o výměře 642 m2 v k. ú. 

Sušice nad Otavou. 

 

3) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemků p. č. 1941/29 s 2023/10  o výměře 

cca 150-200 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou. 

 

4) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemků p. č. 2390/4 a 2642 v k. ú. Sušice 

nad Otavou. 

 

5) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku st.p.č. 327/1 o výměře cca 36 m2 

v k. ú. Sušice nad Otavou. 

 

6) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku p. č. 1488/11 a části pozemku p. č. 

1488/12 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9. listopadu 2016 

 

Zastupitelstvo města:  

 

r) s c h v á l i l o 

 

72) Program dnešního jednání. 

 

73) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Miroslav Vrhel a Věra Fornousová. 

 

74) Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk a Pavel Javorský. 

 

75) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské 

památkové zóně Sušice pro rok 2016 ve výši 645.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 

(organizace 350) – Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 

1) - 7) 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.  

 

76) Zastupitelstvo města schválilo přijetí a použití dotací dle seznamu – rozpočtové opatření 

  č. 41: 

 

  Přijetí dotace  Kč Použití dotace  Kč 

Název akce 
Povýšení příjmů u 
ORG   

Povýšení výdajů u 
ORG   

Neinv.dotace - služby 
obecného 
hospodářského zájmu - 
sociální služby - 
průtokový transfer 

ORG. 250 UZ 13305 1 263 524,00 ORG. 250 UZ 13305 1 263 524,00 

Neinv.dotace - služby 
obecného 
hospodářského zájmu - 
pečovatelská služba - 
průtokový transfer ORG. 250 UZ 54 440 550,00 ORG. 250 UZ 54 440 550,00 

Vratka NIV dotace 
Česko-německého fondu 
budoucnosti -  v roce 
2015  projekt "Obnovení 
spolupráce u příl.oslav 
20 let partnerství měst 
Sušice a Bad Kötzting 

    
ORG. 98 - zvýšení 
konečného zůstatku 
min.let                                      

13 037,00 

    
org. 60 - povýšení 
výdajů 

13 037,00 

Investiční dotace MMR - 
Skatepark 

ORG. 1626 UZ 
17973 

474 925,00 ORG. 1626 UZ 17973 474 925,00 

Dotace na činnost OLH - 
3. čtvrtletí 2016 

ORG. 187  ÚZ 29008 438 586,00 ORG. 187  ÚZ 29008 438 586,00 

Neinv.dotace na volby 
do senátu a 
zastupitelstev krajů 

ORG. 201 UZ 98193 242 000,00 ORG. 201 UZ 98193 242 000,00 
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77) ZM schválilo rozpočtové opatření č. 42 - organizaci 2228 - 96 bytových jednotek 

povýšit  

o 100 tis. Kč a zároveň organizaci 98 - konečný zůstatek minulých let povýšit o tutéž 

částku. 

 

 

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

 

1) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2017  

a schválilo dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2017 podle následující 

tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážkové vody – netýká se nemovitostí určených 

k trvalému bydlení, studna):          32,73 Kč/m3 

 

 

t) r o z h o d l o 

 
7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení lesního pozemku p. č. 555 v k.ú. Velká 

Chmelná o výměře 2 805 m2  za cenu 

65 783,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) 

uhradí strana kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle zákona 

platného ke dni převodu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy. 

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 399/1 o výměře cca 95 m2 

v k.ú. Sušice nad Otavou 

za kupní cenu 250,- Kč za m2, s tím, že 

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

podpisem kupní smlouvy. 

 

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 1154/11 a části pozemků p. č. 

1154/6 o výměře cca 49 m2 (nový GP 1154/13 d), p.č. 1154/12  o výměře cca 10 m2  (nový 

GP 1154/13 c) a p.č. 1200/2 o výměře cca  2 m2  (nový GP 1200/5) v k. ú. Sušice nad 

Otavou za kupní cenu 190, - Kč/m2 

s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 235/5  o výměře cca 250 m2 

v k.ú. Milčice u Sušice  

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 51,88 
6,0  1 960 1 013 2 973 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 
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za kupní cenu 170,- Kč za m2, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 235/5 o výměře cca 250 m2 

v k.ú. Milčice u Sušice za kupní cenu 170,- Kč za 

m2, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

12) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu 

Klatovy č.j. 7 C 90/2011-24 z důvodu úmrtí v celkové výši 

178.941,- Kč.   

 

13) Zastupitelstvo města rozhodlo vydat dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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. 2/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

1/2014, o místních poplatcích.  

 

 

u) n e s ch v á l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p.č. 187 o výměře cca 70 m2   

v k.ú. Sušice nad Otavou. 

 

2) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku st.p.č. 586/4, včetně objektu č.p. 260/II   

ul. Nádražní a části pozemku p. č. 2742 o výměře cca 58m2 vše v k. ú. Sušice nad Otavou. 

 

3) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p. č. 1586/2 o výměře cca 95 m2  

v k.ú. Sušice nad Otavou. 

 

4) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku st.p.č. 327/1 o výměře cca 41 m2  

v k. ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu. 

 

 

v) 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 o postupu při odkupu ZTV v nových 

lokalitách na území města Sušice. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o nově budované obytné lokalitě  

pro 7 rodinných domů na parcele č. 546 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. prosince 2016 

 

Zastupitelstvo města:  

 

w) s c h v á l i l o 

 

78) Program dnešního jednání. 

 

79) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Daniel Čámský a Mgr. Zdeňka Řezníčková. 

 

80) Ověřovatele zápisu: MUDr. Jiřího Choce a Miroslava Vrhela. 

 

81) Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., na novou výši  1.885.800,- Kč.  

 

82) Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., byly upsány takto:   přistupující noví společníci obec Předslav, obec 

Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce 

násobeného 30.  

 

83) Zastupitelstvo města schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu.   

 

84) Zastupitelstvo města schválilo  bezúplatný převod části pozemku p. č. 2555/1 o výměře 

193 m2  (nově označenou jako 2555/3) v k.ú. Sušice nad Otavou z vlastnictví města Sušice 

do majetku Kongregace Školských sester de Notre Dame, se sídlem U Soudu 813/7, 

Hradec Králové. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem dohody o narovnání. 

 

85) Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro dotační program města Sušice na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích dle přílohy.  

 

86) Zastupitelstvo města schválilo dotační program města Sušice na podporu pravidelné 

reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2017 dle přílohy.  

 

87) Zastupitelstvo města schválilo změnu znění fondu – granty a příspěvky na pravidelnou 

činnost dle přílohy.  

 

88) Zastupitelstvo města schválilo grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, 

volného času a vzdělávání na rok 2017 dle přílohy.  

 

89) Zastupitelstvo města schválilo dotační program města Sušice na podporu pravidelné 

činnosti sportovních organizací na rok 2017 dle přílohy.  

 

90) Zastupitelstvo města schválilo dotační program města Sušice na podporu pravidelné 

činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2017 dle přílohy.  
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91) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 13.809,- Kč Mikroregionu 

Šumava-západ, Modrava 63, 342 92 Kašperské Hory, IČ: 70922152, na projekt „Putování 

srdcem Evropy bez hranic“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

92) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 124.280,- 

Kč Mikroregionu Šumava-západ, Modrava 63, 342 92 Kašperské Hory, IČ: 70922152, 

na projekt „Putování srdcem Evropy bez hranic“ a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

93) Zastupitelstvo města schválilo znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Města Sušice na projekt Zelené autobusy 2016 dle přílohy a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. Částka ve výši 20.000 Kč bude hrazena z org. 405.  

 

94) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled pro roky 2018-2019 dle předloženého 

návrhu, který byl upraven takto: 

  Org. 194 Příspěvky na reprezentaci města 300 tis. Kč / nová org./  

  Org. 98 konečný zůstatek minulých let – povýšení o 300 tis. Kč /- zdrojem je zůstatek 

Fondu granty. 

 

95) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2017 v součtu za organizace dle přílohy, 

která akceptuje schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené 

rady 30. 11. 2016 takto: 

Org. 9999 - výdajová část - povýšení celkem o 5 mil. Kč / povýšení – hotel Otava o 1 mil. 

Kč + výkup pozemku – Pod Vodojemem 3 mil. Kč + výkup infrastruktury 

Pod Vodojemem 1 mil. Kč. 

Org. 98 konečný zůstatek minulých let – povýšení o 5 mil. Kč. 

Org. 194 Příspěvky na reprezentaci města 300 tis. Kč /nová org./  

Org. 98 konečný zůstatek minulých let – povýšení o 300 tis. Kč /- zdrojem je zůstatek 

Fondu granty. 

Org.1626 Skate park povýšení o 250 tis. Kč /jedná se o přesun nevyčerpaných prostředků 

z roku 2016. 

Org. 98 konečný zůstatek minulých let – povýšení o 250 tis. Kč. 

 

96) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 44, kterým se organizace 

250 Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace (příspěvek na provoz) povýší 

o 1 milion korun a organizace 98 konečný zůstatek z minulých let povýší o tutéž částku.  

 

97) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se organizace 279 – 

Komunální odpady ve výdajové části povýší o 1.000.000,- Kč a o tutéž částku povýší 

ve své příjmové části. 

 

98) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se sníží příspěvek 

na provoz u org. 216 ZŠ Lerchova o 390 tis. Kč a zároveň se sníží  org. 98 - Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

99) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se sníží příspěvek 

na provoz org. 213 – ZŠ TGM o 150 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek 

z minulých let o tutéž částku. 
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100) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se sníží příspěvek 

na provoz org. 252 – Sušické kulturní centrum o 414 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 – 

Konečný zůstatek z minulých let o tutéž částku. 

 

101) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se sníží příspěvek 

na investici org. 283 Sportoviště města Sušice o 233 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 – 

Konečný zůstatek z minulých let o tutéž částku. 

 

102) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se snižují příjmy – viz 

tabulka -  a zároveň se zvýší org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let o celkovou částku 

434 tis. Kč. 

 

103) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 9999 Nákup, 

prodej majetku sníží v příjmové části o 2.385 tis. Kč, ve výdajové části se sníží o 1.985 tis. 

Kč a  org. 98 konečný zůstatek minulých let se zvýší o 400 tis. Kč. 

 

104) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52 - přijetí a použití dotací 

dle seznamu  

 
  Přijetí dotace  Kč Použití dotace  Kč 

Název akce 

Povýšení příjmů 

u ORG   

Povýšení výdajů u 

ORG   

Mzdové prostředky u 

Městské policie NIV 

dotace Nové pracovní 

příležitosti - ostraha ZŠ 

Lerchova - Úřad práce 

ČR 

ORG. 264 UZ 

13013 
117 946,00 

ORG. 264 UZ 

13013 /mzdy vč. ZP 

SP/ 

148 395,00 ORG. 98 - 

zvýšení zůstatku 

min.let 

30 449,00 

INV dotace na automobil 

JSDHO Volšovy ORG. 233 UZ  55 150 000,00 ORG. 233 UZ  55 150 000,00 

Investiční dotace MMR - 

Skatepark 

ORG. 1626 UZ 

17973 
1 802 295,00 

ORG. 1626 UZ 

17973 
1 802 295,00 

Neinvestiční dotace MV-

GŘHZS na výdaje JSDH 

/hasiči/ 

ORG.  232  UZ 

14004 
32 551,00 

ORG.  232  UZ 

14004 
32 551,00 

Neinvestiční dotace 

KÚPK na odstranění 

následků bleskové 

povodně 

ORG. 1649  UZ 

56 
60 000,00 ORG. 1649  UZ 56 60 000,00 

Neinvestiční dotace Mze 

Výsadba melioračních a 

zpevňujících dřevin 

ORG. 189  UZ 

29004 
2 350,00 

ORG. 189  UZ 

29004 
2 350,00 

Neinvestiční dotace 

MPSV-sociální práce 

ORG. 201  UZ 

13015 
109 500,00 

ORG. 201  UZ 

13015 
109 500,00 
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105) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové patření č. 53 - povýšení organizace 205 – 

budova OV Chmelná o částku 10.000,- Kč a o uvedenou částku bude snížena org. 73 - 

rezerva na investice a provoz.  
 

x) r o z h o d l o 

 
14) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení  pozemků p. č. 941/4 (trvalý travní porost) 

o výměře 3 528 m2  a 941/8 (trvalý travní porost) o výměře 270 m2  v k.ú. Sušice nad 

Otavou a 

 za cenu 3 000 000,- Kč s tím, že náklady 

spojené s odkupem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) obstará a zaplatí 

zprostředkovatel a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle zákona platného ke 

dni převodu. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

15) Zastupitelstvo města rozhodlo ve funkci jediného zakladatele společnosti Nemocnice 

Sušice o.p.s., IČO 252 24 301, v souvislosti s rozhodnutím o snížení počtu členů správní 

a dozorčí rady na polovinu o následujících změnách Zakladatelské listiny Nemocnice 

Sušice o. p. s. s platností k 1. lednu 2017: V článku V. odst. 1) písm. a) se slova „šest 

členů“ nahrazují slovy „tři členy“ Změněný text článku V. odst. 1) písm. a) po úpravě zní: 

„Správní rada má tři členy, kteří jsou jmenováni a odvolávání zakladatelem.“ V článku 

V. odst. 2) písm. b) se slova „šest členů“ nahrazují slovy „tři členy“ Změněný text článku 

V. odst. 2) písm. b) po úpravě zní: „Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou jmenováni 

a odvolávání zakladatelem.“ Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku a rozvoje města 

ve spolupráci s ředitelem Nemocnice o. p. s. realizovat změny s platností k 1. lednu 2017. 

 

 

y) 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 za rok 2016. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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