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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. února 2017 

 

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, Mgr. Čestmír Kříž. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Pavel Javorský a Miroslav Vrhel.  

 

4) Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2017. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2017. 

 

6) Zastupitelstvo města schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Sušice 

a obcí Dražovice na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s dobou 

platnosti do 31. 12. 2017. 

 

7) Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřízených městem Sušice. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních 

služeb Oblastní charitou Sušice a schvaluje přidělení příspěvků na soc. služby ve výši: 

Charitní noclehárna Volšovy (identifikátor: 1437469) 180.000,- Kč, pečovatelská služba 

(identifikátor: 2850203) 10.000,- Kč a osobní asistence (identifikátor: 1160903) 10.000,- 

Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Částka bude hrazena z org. 192,  

kap. 61. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo od 1. 3. 2017 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. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se org. 60 – vratka 

finančního vypořádání zvýší o 26.745 Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 KZ minulých 

let.  

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se org. 202 Členové 

obecního zastupitelstva povýší o celkem 122 tis. Kč / pol. 5023 o 85 tis. Kč, pol. 5031  

o 17 tis. Kč a pol. 5032 o 20 tis. Kč/ a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek 

minulých let.  

 

12) Zastupitelstvo města schválilo účast města Sušice ve výběrovém řízení s následnou aukcí   

na koupi ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ pozemku st.p.č. 684, včetně 
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stavby č.p. 318/II, a shodného spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách p. č. 

1029/5, 1043/3, 1043/4, 1044, 1046/2, 1049/2, 1049/3, 1049/5 a 2830 vše v k.ú. Sušice 

nad Otavou, schvaluje složení kauce ve výši 220.000,- Kč na účet vyhlašovatele, 

pověřuje radu města schválením nabídkové ceny do výběrového řízení a maximální 

kupní ceny a zároveň pověřuje starostu města k účasti ve výběrovém řízení s následnou 

aukcí.   

 

13) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici do výše 600.000,- Kč  

s organizací TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici do výše 60.000,- Kč s organizací 

Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy dle přílohy. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici do výše 70.000,- Kč s organizací 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o.,  

U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy dle přílohy. 

 

 

b) v o l i l o 

 

1) Zastupitelstvo města volilo přísedící Okresního soudu v Klatovech dle jmenného 

seznamu z přípisu okresního soudu ze dne 6. 2. 2017. 

 

 

c) 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 a Bc. Petra Mottla. 

 

2) Zastupitelstvo města jmenovalo do dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. pana 

Bohumila Wudyho, Ing. Josefa Kutila a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

 

 

d) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji  pozemku p.č. 380/5 o výměře 1 450 m2 v k.ú. 

Sušice nad Otavou Společenství vlastníků domu č.p. 797 a 798 v Sušici, IČO: 71197109, 

Sušice, za kupní cenu ve výši 200, - Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem 

spojené, a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji  pozemku  st.p.č. 6/2, včetně sklepa, za kupní cenu 

5.900,- Kč a části pozemku p.č. 431/1 o výměře cca 75 m2  v k. ú. Humpolec u Sušice  

za kupní cenu 150,- Kč/m2  s tím, že 



 3 

kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, a pověřit starostu města podpisem kupní 

smlouvy. 

 

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 prezentaci projektu „Sportovní haly v Sušici, 

lokalita Na Hrázi“ zpracovanou společností APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 

Praha. 

 

 

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

 

1) Zastupitelstvo města souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na projekt: „Modernizace 

vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice a souhlasilo s uvolněním finančních 

prostředků na realizaci akce z rozpočtu města ve výši 25% uznatelných nákladů v případě 

získání dotace dle investičního záměru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. dubna 2017 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

g) s c h v á l i l o 

 

 

16) Program dnešního jednání. 

 

17) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Věra Fornousová a Mgr. Čestmír Kříž. 

 

18) Ověřovatele zápisu: RNDr., Mgr. Radovana Sloupa, PhD. a Ing. Jana Staňka. 

 

19) 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 333 900,- Kč,- bude hrazena z org. 405, 

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

rozpočtu města. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6 – přijetí účelové dotace  

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 

Sociální služby města Sušice v celkové výši 11.831.018,- Kč.  

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7 - navýšení organizace 89 – Daň 

z příjmů za město – proúčtování v příjmové a ve výdajové části o 14.436.770,- Kč.  

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se příspěvkové 

organizaci Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na provoz o 437.652,- Kč, 

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

 

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

organizaci Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 45 tis. Kč, 

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

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10, kterým se nová org. 187 Lesní 

odborný hospodář povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 438.075,- Kč. 

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se nová org. 1737 

Venkovní posilovací hřiště povýší o 500.000,- Kč a org. 98 konečný zůstatek minulých let 

povýší o tutéž částku. 

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se nová org. 1642 - 

SDH Albrechtice – dotace /na udržovací práce objektu SDH Albrechtice/ povýší 

o 40.000,- Kč a org. 73 - rezerva na investice a provoz se sníží o tutéž částku. 

Zastupitelstvo města Sušice schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 

a pověřilo starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy. 
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27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se org. 905 Splátka 

úvěru 6 b.j. / oblast financování/ povýší o 650.000 Kč a org. 98 konečný zůstatek minulých 

let se povýší o tutéž částku. Jedná se o jednorázovou úhradu zbytku dlužné jistiny 

z hypotéčního úvěru č. 3400/038469-01/02/01-001/00R /Hypotéční banka a.s., 

IČO 13584324/, Radlická 333/150, Praha 5/.  

 

28) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na pravidelnou činnost kulturních, 

zájmových a volnočasových organizací na rok 2017 dle přílohy a znění smlouvy 

o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových 

organizací a pověřilo starostu města podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny 

z org. 190. 

 

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

organizací na rok 2017 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí dotace na pravidelnou 

činnost sportovních organizací a pověřilo starostu města podpisem smluv. Finanční 

příspěvky budou vyplaceny z org. 183. 
 

30) Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na pravidelnou reprezentaci 

dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2017 dle přílohy a pověřilo starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 194. 
 

31) Zastupitelstvo města schválilo podání námětu v rámci aktualizace Zásad územního 

rozvoje Plzeňského kraje, ve věci vypuštění části propojení silnice II/169, a to mezi ul. 

Nádražní a ulicí Chmelenská. Část propojení silnice  II/169 v úseku ul. Pražská a ul. 

Nádražní zůstane beze změny.  

 

 

h) r o z h o d l o 

 
3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 

½ pozemku st. p. č. 684, včetně stavby č. p. 318/II, a shodného spoluvlastnického podílu 

na pozemkových parcelách p. č. 1029/5, 1043/3, 1043/4, 1044, 1046/2, 1049/2, 1049/3, 

1049/5 a 2830 vše v k. ú. Sušice nad Otavou, od ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, za kupní cenu 2 300 000,- Kč, a pověřilo starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení lesních pozemků p. č. 669/14 o výměře 2289 

m2, p. p. č. 842/1 o výměře 122 m2 a p. p. č. 842/2 o výměře 1042 m2, vše k. ú. Sušice 

nad Otavou, od vlastníků

za kupní cenu 17 000,- 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, a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy. 

 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 358/28 o výměře cca 7,9 m2 

v k. ú. Sušice nad Otavou za kupní cenu ve výši 

250, - Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, a pověřilo starostu 

města podpisem kupní smlouvy. 
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6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemků p. č. 2261/4 a 2262 o celkové 

výměře cca 150 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou Veterinárnímu centru s.r.o., Hájkova 109/III, 

Sušice za kupní cenu 220,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené, s tím, že k částem 

prodávaných pozemků bude zřízena služebnost vedení inženýrských sítí ve prospěch 

prodávajícího za náhradu ve výši 100,- Kč + DPH, a pověřilo starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p. č. 2067/2 o výměře 1209 m2 a p. č. 

2068/2 o výměře 423 m2, v katastrálním území Sušice nad Otavou, 

za celkovou kupní cenu 83 000,- Kč s tím, 

že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, a pověřilo starostu města podpisem kupní 

smlouvy. 

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemkové parcely č. 2737 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře cca 11 m2, k. ú. Sušice nad Otavou, v majetku města Sušice, za část 

pozemkové parcely č. 2745 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 11 m2, k. ú. Sušice 

nad Otavou, v majetku a to bez vzájemné kompenzace 

hodnot obou směňovaných nemovitostí s tím, že zároveň bude zřízeno věcné břemeno 

služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, včetně ochranného pásma, ve vlastnictví města, 

a to k části směňovaného pozemku p. č. 2737 k. ú. Sušice nad Otavou a pozemku p. č. 

2745 k. ú. Sušice nad Otavou, ve vlastnictví za náhradu ve výši 

1 000,- Kč, a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené se směnou 

a zřízením věcného břemene (geometrický plán, sepsání smlouvy, vklad do KN) uhradí 

město Sušice, daň z nabytí nemovitosti uhradí obě smluvní strany dle zákona.   

 

 

i) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

 

 

j) n e d o p o r u č i l o 

 

1) Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající 

smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.   

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. června 2017 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

k) s c h v á l i l o 

 

 

32) Program dnešního jednání. 

 

33) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Jan Staněk, RNDr., Mgr. Radovan 

Sloup, Ph.D. 

 

34) Ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Švelchová, Pavel Javorský. 

 

 

l) r o z h o d l o 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 627.778,- Kč z org. 350 

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

Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 00406465 na obnovu kulturní památky Kapucínského 

kláštera č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe, p.č.st. 474/2 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci 

Provedení opravy střešního pláště, II. etapa – severní část. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 968/11 k.ú. Sušice 

nad Otavou o výměře 323 m2 od ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města  

a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemku p.č. 1092/2 o výměře cca 220 

m2 od za kupní cenu 1,- Kč, a části pozemku  

p.č. 1097/1 o výměře cca 180 m2 od za kupní cenu  

1,- Kč, s tím, že náklady spojené s prodejem (geometrický plán, sepsání kupních smluv, 

vklad do KN a daň z nabytí) uhradí nabyvatel, a pověřilo starostu města podpisem smluv. 

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu vybraných nedokončených investic v celkové výši 

4 313 981,95 Kč dle přílohy. 

 

 

m) s c h v á l i l o  

 

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

z rozpočtu města Sušice na rok 2017 dle přílohy. 

 

2) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 137 778 Kč z organizace 350, 

Příspěvky – památková péče na podporu obnovy střechy kostela sv. Felixe, II. etapa – 

severní část, na objektu kulturní památky Kapucínského kláštera č.p. 1/III s kostelem sv. 
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Felixe, p.č.st. 474/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, umístěného v městské památkové zóně 

v Sušici. 

 

3) Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární 

ochrany mezi městem Sušice a obcí Dobršín na dobu neurčitou. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice za rok 2016 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

5) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2016,  

za rok 2016.  

 

6) Zastupitelstvo města schválilo převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

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

 

7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15 a zřízení nové org. 1738 – 

Regenerace vnitrobloku Sirkařská s tím, že se tato organizace se povýší o 300 tis. Kč  

a zároveň se poníží org. 73 – rezerva na investice a provoz. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se org. 187 Lesní 

odborný hospodář povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 426.384,- Kč. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části o 14.766,- Kč a org. 98 – KZ minulých let se sníží o tutéž 

částku a dále se povýší org. 264 – Městská policie v příjmové i výdajové části o částku 

25.472,- Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým se  org. 201 Hospodářská 

správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 368.661,- Kč. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se org 9898 – běžné 

opravy majetku povýší o 500 tis. Kč a org. 73 – rezerva na investice a provoz se o tutéž 

částku sníží. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se poníží organizace 183 

– Příspěvky na sportovní činnost dětí o 2.784,- Kč, organizace 190 – Příspěvky na kulturní 

a zájmovou činnost dětí o 992,- Kč a organizace 194 – Příspěvky, reprezentace města  

o 74.738,- Kč a zároveň se povýší organizace 184 – Příspěvek zájmovým organizacím – 

granty o 78.514,- Kč. Tato částka bude využita pro 2. kolo Grantového programu města 

Sušice v roce 2017. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se org 1714 - Sídliště 

Hrádecká – hřiště navýší o 800.000,- Kč a org. 73 – rezerva na investice a provoz se  

o tutéž částku sníží. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se v org. 250 část 

rezervy ve výši 3.787 tis Kč /položka 5901/ změní na položku 6351 investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím. 
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15) Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace od MPSV ČR na pokrytí 

výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí – ÚZ 13011 ve výši 

1.239.300,- Kč. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo způsob odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění 

odpadních vod v místní části Velká Chmelná výstavbou kanalizace a centrální čistírny 

odpadních vod.  

 

17) Zastupitelstvo města schválilo vyřazení akce teplofikace domu č.p. 670/II v Sušici 

z rozpočtu na letošní rok – org. 1708 – Teplofikace – 5. května 670, 749-750. 

 

 

n) 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 zápis finančního výboru z kontroly plnění rozpočtu 

města Sušice k 31. 12.2016. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

 

 

o) n e d o p o r u č i l o 

 

1) Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající 

smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.   

 

 

p) u l o ž i l o 

 

1) Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku a rozvoje města podat žádost o příslušnou 

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje pro část obce Velká 

Chmelná. 

 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. září 2017 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

q) s c h v á l i l o 

 

 

35) Program dnešního jednání. 

 

36) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc, Miroslav Vrhel. 

 

37) Ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeňka Řezníčková a Pavel Javorský. 

 

38) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnovy kulturních památek připravovaných 

v programu regenerace MPZ Sušice na rok 2018.  

 

39) Zastupitelstvo města schválilo nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Sociální služby města Sušice, Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, IČO 49207482,  

dle přílohy.  

 

40) Zastupitelstvo města schválilo nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy,  

IČO 73741060, dle přílohy. 

 

41) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se o 350 tis. Kč povýší  

org. 9041 – Santos ostrov pokladů a zároveň se poníží org. 73 – Rezerva na investice  

a provoz o tutéž částku. 

 

42) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26, kterým se org. 187 - Lesní 

odborný hospodář povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 432.550,- Kč. 

 

43) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se org. 208 - MŠ Tylova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 319.063,20 Kč. 

 

44) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, kterým se org. 209 - MŠ 

Smetanova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 383.882,40 Kč.  

 

45) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se org. 201 - 

Hospodářská správa města poníží v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku  

18.060,- Kč. 

 

46) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se v příjmové i výdajové 

části rozpočtu povýší org. 350 o 490.000,- Kč a org. 1718 o 640.000,- Kč. 

 

47) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se org. 1627 v příjmové  

i výdajové části rozpočtu povýší o částku 197.600,- Kč. 
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48) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým se org. 273 v příjmové  

     i výdajové části rozpočtu povýší o částku 50.000,- Kč.  

 

49) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33, kterým se org. 263 v příjmové  

i výdajové části rozpočtu povýší o částku 10.000,- Kč.  

 

50) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se org. 84 v příjmové  

i výdajové části rozpočtu povýší o částku 228.690,- Kč.  

 

51) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se povýší nová 

organizace 1739 - Dynamické osvětlení o 600 tis. Kč a zároveň se organizace 84 - 

Energetický management a organizace 73 - rezerva na investice a provoz poníží každá  

o 300 tis. Kč. 

 

52) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se org. 252 - Sušické 

kulturní centrum /příspěvek na provoz/ zvýší o 381 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

53) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se org. 283 - Sportoviště 

města Sušice /příspěvek na provoz/ zvýší o 380 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

54) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se org. 250 - Sociální 

služby města Sušice /příspěvek na provoz/ zvýší v příjmové i výdajové části  

o 2.580.732,- Kč. 

 

55) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 39, kterým se nová org. 1740 

Havárie Albrechtice povýší o 315.000,- Kč a org. 98 Konečný zůstatek minulých let zvýší 

o tutéž částku.  

 

56) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 40, kterým se zřizuje nová 

organizace č. 1741 – Dům s pečovatelskou službou čp. 145 – oprava plochy ve výši  

350 tis. Kč a zároveň se sníží org. 1710 – Domov důchodců 155 – výměna oken o stejnou 

částku. 

 

 

r) n e s c h v á l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města neschválilo záměr odkoupení areálu prádelny MABET do majetku 

města.  

 

2) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p. č. 236/60 (ost. plocha – ost. 

komunikace) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 800 m2.  

 

3) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku p. č. 1593/1 (ost. plocha – zeleň)   

k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 2080 m2.  

 

4) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p.č. 432 (ost. plocha – ost. 

komunikace) k.ú. Humpolec u Sušice o výměře cca 200 m2. 
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s) r o z h o d l o 

 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu vybraných nedokončených investic v celkové výši 

404 240,00 Kč dle přílohy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o zapojení města Sušice do projektu Dynamického osvětlení 

financovaného z prostředků Programu Interreg Central Europe a pověřilo starostu města 

podpisem deklarace o partnerství v projektu Dynamic Light, evidovaného pod značkou 

CE4523. 

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p. č. 354/93 (ost. plocha – zeleň) k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 37 m2 od Kongregace Školských sester de Notre Dame, 

ul. U Soudu 813/7, Hradec Králové, za celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady 

spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy, vklad do KN) uhradí nabyvatel, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2237 (ost.plocha – zeleň) k.ú. 

Sušice nad Otavou o výměře cca 32 m2 firmě ARQ MOND CLASSIC spol. s r.o., 

Klimentská 2/1203, Praha 1, za kupní cenu 600,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem,  

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 368/1 (ost. plocha – 

ost. komunikace) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 189 m2 do vlastnictví 

 za cenu ve výši 250,- Kč za m2  

a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 431/1 k.ú. Humpolec u Sušice  

o výměře cca 100 m2 , za cenu 

150,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.   

 

 

t) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

 

 

u) o d l o ž i l o 

 

1) Zastupitelstvo města odložilo bod jednání, týkající se prodeje části pozemku p.č. 133/2 

(trvalý travní porost) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2
,
 na další zasedání 

zastupitelstva města. 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22. listopadu 2017 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

v) s c h v á l i l o 

 

 

57) Program dnešního jednání. 

 

58) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, PhDr. Jan Lhoták a Mgr. Dagmar Karlíková. 

 

59) Ověřovatele zápisu: Miroslava Vrhela a Mgr. Zdeňku Řezníčkovou. 

 

60) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové 

zóně Sušice pro rok 2017 ve výši 600.000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 (organizace 350) 

– Příspěvky památková péče jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) - 5) 

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.  

 

61) Zastupitelstvo města Sušice schválilo uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Dražovice s tím, 

že doba platnosti bude do 31. 12. 2018, ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

62) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se org 1714 - Sídliště 

Hrádecká – hřiště navýší o 600.000,- Kč a o tutéž částku se navýší org. 98 konečný 

zůstatek minulých let. 

 

63) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, a to převést prostředky ve výši 

2 mil. Kč z organizace č. 1535 – Sportovní hala do nové organizace č. 1742 - Hájkova, 

zázemí SULES. 

 

64) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se org. 1318 Zpracování 

lesních hospodářských osnov povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 80.008,- Kč. 

 

65) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se org. 216 – ZŠ 

Lerchova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.033.214,40 Kč. 

 

66) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se org. 213 – ZŠ 

T.G.Masaryka Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 419.099,40 Kč. 

 

67) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 48, kterým se  org. 232 Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 300.000,- Kč. 

 

68) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se  org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 38.700,- Kč. 
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69) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 465.963,- Kč. 

 

70) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 201 – 

Hospodářská správa města povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 201.337,-  

Kč. 

 

71) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 52, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 33.464,- Kč. 

 

72) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se org. 264 Městská 

policie /výdajová část/ povýší o částku 31.500,- Kč a o stejnou částku se povýší  org. 98 

konečný zůstatek minulých let. 

 

73) Zastupitelstvo města schválilo, v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 340/2017 Sb., 

kterou se mění platové tarify, rozpočtové opatření č. 55, kterým se org. 201 hospodářská 

správa města povýší o 500 tis. Kč, org. 264 Městská policie se povýší o 172 tis. Kč a org. 

98 konečný zůstatek minulých let se navýší o 672 tis. Kč. 

 

74) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 189 Výsadba 

melioračních dřevin v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 550,- Kč. 

 

75) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se org. 250 Sociální 

služby města Sušice sníží investiční příspěvek o 3.047 tis. Kč, zároveň se sníží org. 98 

konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

 
w) 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. 4 C 8/2016-28 a neuhrazené vyúčtování služeb za rok 2015 z důvodu 

úmrtí povinného  v celkové výši 35.876,60 Kč.   

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 149.890,- Kč 

z org. 350 Příspěvky – památková péče pro Římskokatolickou farnost Sušice 

na zpracování geodetického zaměření a zpracování dokumentace jako podklad stavebně 

historického průzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici. Zastupitelstvo města 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

 

 

x) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

 

y) b y l o   s e z n á m e n o   a   d o p o r u č i l o  

 

1) Zastupitelstvo města bylo seznámeno s analýzou současného stavu a koncepcí rozvoje 

nemocnice, kterou prezentovala společnost Penta Hospitals. 
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2)  Zastupitelstvo města vyjádřilo nespokojenost se současnou situací v nemocnici, zejména 

s omezením akutní chirurgické péče. 

 

3) Zastupitelstvo města doporučilo Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s., aby rozhodla 

o tom, že ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. zahájí neprodleně jednání s provozovatelem 

nemocnice o zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance 24 hodin 7 dní v týdnu 

nejpozději k 1. 2. 2018, a aby nejpozději k 1. 5. 2018 byla zprovozněna chirurgická 

lůžková část, minimálně v rozsahu plánované chirurgie, a to bez změny registrace. 

 

4) Zastupitelstvo města požádalo správní radu Nemocnice Sušice o. p. s., aby rozhodla o tom, 

že Nemocnice Sušice o. p. s., zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Sloupem, si vyžádala 

od společnosti Nemos Sokolov s. r. o. písemnou záruku za plnění závazků vyplývajících 

ze Smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 16. 9. 2015, a to nejpozději do 31. 1. 2018. 

 

5)  Zastupitelstvo města zároveň požádalo Správní radu Nemocnice Sušice o. p. s., aby uložila 

řediteli Nemocnice Sušice o. p. s. podat písemnou zprávu členům zastupitelstva, 

o poskytnutých zárukách za plnění závazků společností Nemos Sokolov s. r. o., 

vyplývajících ze Smlouvy o nájmu movitých věcí, a to nejpozdějí do 5. 2. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. prosince 2017 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

z) s c h v á l i l o 

 

 

76) Program dnešního jednání. 

 

77) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Pavel Javorský, Mgr. Čestmír Kříž. 

 

78) Ověřovatele zápisu: Miroslav Vrhel a Ing. Jan Staněk. 

 

79) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled města Sušice pro roky 2019 - 2020  

dle předloženého návrhu. 

 

80) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Sušice pro rok 2018 v součtu za organizace 

dle předloženého návrhu. 

 

81) Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města - 

Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ  

F. Procházky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka,  

ZŠ Lerchova na roky 2019 - 2020 dle předloženého návrhu.  

 

82) Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací města - Sušické 

kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ F. 

Procházky,  

MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lerchova na rok 2018  

dle předloženého návrhu. 

 

83) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, kterým se org. 401 Kronika 

povýší o 17 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice a provoz. 

 

84) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66 - změnu struktury příspěvku  

na provoz /org. 283 Sportoviště města Sušice/ zvýšení dohod o 138 tis. Kč, tato částka 

bude hrazena ze zvýšených příjmů organizace a celkový příspěvek na provoz se nemění. 

 

85) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 67 – přijetí dotace od Krajského 

úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová část org. 1740 Havárie Albrechtice  

o 312.354,-  Kč a org 98 Konečný zůstatek se sníží o částku 312.354,- Kč. 

 

86) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 79.573,- Kč.  

 

87) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 59.127,- Kč.  
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88) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 70, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 2.000,- Kč.  

 

89) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71 – přijetí účelové dotace  

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 

Sociální služby města Sušice o 1.106.609,- Kč.  

 

90) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72, kterým se příjmová část org. 232 

Hasiči Sušice sníží o 2.284 tis. Kč /dotaci na auto město obdrží v r. 2018/ a o tutéž částku 

se zvýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let.  

 

91) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým se org. 216 ZŠ Lerchova 

– příspěvek na provoz sníží o celkem 455 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

92) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se org. 213  

ZŠ T. G. Masaryka – příspěvek na provoz se sníží o celkem 220 tis. Kč a zároveň se sníží 

org. 98 Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

93) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se org. 216 ZŠ Lerchova 

– příspěvek na provoz sníží o celkem 325 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

94) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 209 MŠ 

Smetanova – příspěvek na provoz sníží o celkem 50 tis. Kč a zároveň se sníží org. 98 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 

 

95) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 77, kterým se v  org. 208 MŠ 

Tylova – mění struktura rozpočtu, a to snížení příjmů i výdajů o 90 tis. Kč. Celková výše 

příspěvku na provoz se nemění.  

 

96) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se upravují příjmy dle 

tabulky. 

 

Organizace Název organizace tis. Kč 

3 Správní poplatky - stavební 115 

10 Správní poplatky – matrika, ověřování -7 

11 Správní poplatky – živnostenský list -15 

12 Správní poplatek – evidence zemědělského podnikatele -3 

13 Správní poplatky - doprava -72 

15 Správní poplatky – autoškola - doprava -6 

18 Správní poplatek – podání žádosti -1 

27 Správní poplatky – výpis z katastru nemovitostí -4 

31 Správní poplatky – výpis z obchodního rejstříku -3 

126 Sušické kulturní léto  -4 

   

 

97) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se org. 187 Odborný 

lesní hospodář povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o 156.644,- Kč. 
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98) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy 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 této smlouvy, a to za podmínky, že bude poskytnutí dotace schváleno  

do rozpočtu města na rok 2018. 

 

99) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 77.000,- Kč organizaci 

Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 61781444 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, a to za podmínky, že bude poskytnutí dotace 

schváleno do rozpočtu města na rok 2018. 

 

100) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na krytí nákladů 

pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 70.000,- Kč organizaci 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o., U Kapličky 

761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, a to 

za podmínky, že bude poskytnutí dotace schváleno do rozpočtu města na rok 2018. 

 

101) Zastupitelstvo města schválilo nové znění příloh 1b, 2b, 3b, 4b, a 5b ke smlouvě  

o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů uzavřené  

dne 22. 12. 2015 mezi městem Sušice a společností Pošumavská odpadová, s. r. o. 

a pověřuje starostu města podpisem uvedených příloh. 

 

102) Zastupitelstvo města schválilo Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, 

volného času a vzdělávání na rok 2018 dle přílohy v celkové výši 660.000,- Kč.  

 

103) Zastupitelstvo města schválilo Dotační program města Sušice na podporu pravidelné 

činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2018 dle přílohy 

v celkové výši 600.000,- Kč.  

 

104) Zastupitelstvo města schválilo Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, 

volného času a vzdělávání na rok 2018 dle přílohy v celkové výši 300.000,- Kč.  

 

105) Zastupitelstvo města schválilo Dotační program města Sušice na podporu pravidelné 

činnosti sportovních organizací na rok 2018 dle přílohy v celkové výši 2.000.000,- Kč.  

 

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

 

 

1) Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2018  

a schválilo dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2018 podle následující 

tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %): 
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Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážkové vody – netýká se nemovitostí určených 

k trvalému bydlení, studna): 32,70 Kč/m3. 

 

 

bb) r o z h o d l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2555/1 (ost.plocha – jiná 

plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 10 m2 

za celkovou kupní cenu 2 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřilo starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. 1355/37 (ost. plocha – 

manipulační plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 7336 m2 firmě RYNOSTAV s.r.o.,  

Pod Kalichem 385, Sušice III., IČO : 26334615, za celkovou kupní cenu 1 650 600,- Kč  

a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků p.č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře 329 m2 a p.č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  o výměře  

759 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p., v ceně 

dle znaleckého posudku 196 334,- Kč, za pozemky p.č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře  

4273 m2 a p.č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k.ú. Albrechtice u Sušice, 

v majetku města Sušice, v ceně dle znaleckého posudku  92 790,- Kč, s tím, že město 

Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 103 544,- Kč a s tím, že 

náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN 

uhradí město, a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.     
 

 

cc) n e s c h v á l i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p.č. 133/2 (trvalý travní porost) k.ú. 

Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2. 

 

2) Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku p. č. 2442 (ost. plocha – jiná plocha)   

k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1683 m2.  

 

 

dd) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

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 

20,56 31,32 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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2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou úpravu územní studie „Sušice – bývalá 

kasárna Pod Kalichem“, vypracovanou společností AF – CITYPLAN s. r. o., Magistrů 

1275/13, 140 00 Praha 4, v 08/2017.  

 

4) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou studii „Sušice – Lesopark 

Pod Kalichem“, vypracovanou společností FLORART – Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 

688 01 Uherský Brod, v 10/2017. 

 

 

ee) s t a n o v i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2018 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 

zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, ve výši maximálních částek stanovených nařízením 

vlády, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V případě souběhu výkonu 

více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn 

odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru či předsedy nebo člena 

komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce  

s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 

 

 

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

  

 

1) Zastupitelstvo města se dohodlo a souhlasilo, že je připraveno v případě nutnosti 

poskytnout z rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na financování provozu 

sušické nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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