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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. února 2018, které pokračovalo  

dne 21. února 2018 

 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a) s c h v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, Ing. Andrea Staňková a Ing. Tomáš  

Zelený, Ph.D. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Staněk a MUDr. Jiří Choc. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo, aby město Sušice jako zakladatel společnosti Nemocnice 

Sušice o. p. s., IČO 252 24 301, rozhodlo, v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení počtu 

členů správní rady o 6 členů, o následujících změnách zakladatelské listiny Nemocnice  

Sušice o. p. s.: V článku V. odst. 1) písm. a) se slova „tři členy“ nahrazují slovy „devět 

členů“. Změněný text článku V. odst. 1) písm. a) po úpravě zní: „Správní rada má devět 

členů, kteří jsou jmenováni a odvolávání zakladatelem.“  Zastupitelstvo města uložilo 

Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s ředitelem Nemocnice o. p. s. realizovat 

neprodleně změny zakladatelské listiny. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.  

 

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

služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a schvaluje přidělení příspěvků  

na soc. služby: Charitní noclehárna Volšovy (identifikátor: 1437469) 150.000,- Kč, 

pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 20.000,- Kč a sociální poradna Racek 

(identifikátor: 5968813) 30.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

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

 

7) Zastupitelstvo města schválilo změnu názvu organizace 1808 Výměna oken Lerchova  

č.p.706 - 708 /původně č.p.709 - 711/. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se povýší org. 237 Sbor 

dobrovolných hasičů obce Chmelná o 100.000,- Kč a o tutéž částku se sníží  org. 73 - 

rezerva na investice a provoz. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým se povýší příjmy  

u org. 264 – MP o částku 15.750,- Kč a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let. 
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10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se povýší výdaje u nové  

org. 60 – vratka finančního vypořádání o částku 2.640,00 Kč a zároveň se o tuto částku 

zvýší org. 98 – Konečný zůstatek minulých let. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se nová organizace  

č. 1828 Nemos - dotace povyšuje o 6 mil. Kč a org. 98 - Konečný zůstatek minulých let 

povyšuje o tutéž částku. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se povýší org. 250 

Sociální služby města Sušice v příjmové části o 366 tis. Kč, nová org, 1829 - Domov 

důchodců-prádelna se zvýší o 1.277 tis. Kč a org. 250 - Sociální služby města Sušice  

ve výdajové části se sníží o 911 tis. Kč. 

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se org. 1629 - Zateplení 

BD Pravdova povýší o 1,7 mil. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 - Rezerva na investice  

a provoz. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo novou organizaci 1830 - ulice Lerchova-Klostermannova 

ve výši 8 mil. Kč, o tutéž částku se zvýší org. 98 – Konečný zůstatek minulých let. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo, aby město Sušice jako zakladatel společnosti Nemocnice 

Sušice o. p. s., IČO 25224301, rozhodlo v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení počtu členů 

dozorčí rady o 3 členy, o následujících změnách zakladatelské listiny Nemocnice  

Sušice o. p. s.: V článku V. odst. 2) písm. b) se slova „tři členy“ nahrazují slovy „šest 

členů“. Změněný text článku V. odst. 2) písm. b) po úpravě zní: „Dozorčí rada má šest 

členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni zakladatelem“. Zastupitelstvo města uložilo 

Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s. 

realizovat neprodleně změny zakladatelské listiny. 

 

 
b) r o z h o d l o 

 

 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 122/3 (ost. plocha – 

jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 140 m2 

za kupní cenu 250,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem,  

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 398/19 o výměře cca 

60 m2 a části pozemkové parcely č. 398/7 o výměře cca 20 m2 (obě ost. plocha – neplodná 

půda) k.ú. Sušice nad Otavou 

za kupní cenu 250,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 425/9 k.ú. Dolní Staňkov o výměře  

257 m2 (ost.plocha – jiná plocha) do podílového spoluvlastnictví 

 a 

, za celkovou kupní cenu 38 550,- Kč a náklady spojené s 

prodejem, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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4) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 

½ na pozemcích p.č. 1043/1 (trvalý travní porost o výměře 9410 m2) a 1046/1 (zahrada  

o výměře 1268 m2), oba k.ú. Sušice nad Otavou, od ČR – Státního pozemkového úřadu,  

za celkovou kupní cenu 121 110,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

5) 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 103 070,- Kč, s tím, že město 

Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 93 264,- Kč s tím, že 

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

uhradí město, a pověřilo starostu města podpisem směnné smlouvy.     

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice na pozemku p.č. 941/125 k.ú. Sušice  

nad Otavou a rozhodlo o jejím názvu „Pod Faustinkou“.  

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1897/1, 1897/20  

a 1905, všechny orná půda, k.ú. Sušice nad Otavou, nebo jejich částí, z majetku ČR - 

Státního pozemkového úřadu do majetku města Sušice, a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

 

 

c) n a ř í d i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města nařídilo příspěvkové organizaci Sociální služby města Sušice odvod 

z investičního fondu ve výši 366 tis. Kč. 

 

 

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 Petici za obnovu základní péče v nemocnici města 

Sušice a spádových oblastí ve znění na podpisových arších. 

 

3) Zastupitelstvo vzalo na vědomí ukončení členství Ing. Stanislava Karase ve Správní radě 

Nemocnice Sušice o. p. s.  

 

 

e) j m e n o v a l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města jmenovalo za Ing. Stanislava Karase do Správní rady Nemocnice 

Sušice o. p. s. Ing. Andreu Staňkovou. 
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2) Zastupitelstvo města jmenovalo do správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. tyto členy:  

Ing. Andreu Staňkovou, Mgr. Janu Švelchovovu, MUDr. Františka Musila, Pavla 

Javorského, MUDr. Jiřího Šedivého, Jaroslavu Kolářovou, Petra Málka. Správní rada 

Nemocnice Sušice tak bude pracovat v počtu 9 členů. 

 

 

f) r e v o k o v a l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města revokovalo usnesení zastupitelstva města a) 6) ze dne 14. 9. 2016: 

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.   

 

2) Zastupitelstvo města revokovalo usnesení zastupitelstva města c) 3) ze dne 13. 12. 2017: 

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.     

 

 

g) p o d ě k o v a l o 

  

 

1) Zastupitelstvo města poděkovalo Ing. Stanislavu Karasovi za dlouholetou činnost  

ve Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. 

 

 

h) d o p o r u č i l o 

 

 

1) Zastupitelstvo města doporučilo schválit změnu zakladatelské listiny Nemocnice  

Sušice o. p. s., ve smyslu rozšíření počtu členů dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. na 

celkový počet 6 členů. 
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i) u l o ž i l o 

 

 

 

1) Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi zpracovat do příštího řádného jednání 

zastupitelstva města návrh podmínek pořizování audiovizuálního záznamu v souladu 

s platnou legislativou a změnu jednacího řádu zastupitelstva města Sušice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. dubna 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)    s c h v á l i l o 

 

 

16) Program dnešního jednání. 

 

17) Návrhovou komisi ve složení:  RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Mgr. Jana Švelchová 

a Daniel Čámský. 

 

18) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže 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 367 191,- Kč bude hrazena z Org. 405, 

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

rozpočtu města. 

 

20) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 13 – přijetí účelové dotace od 

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

Sociální služby města Sušice v celkové výši 25.267.897 Kč.  

 

21) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14 - navýšení nové organizace 89 – 

Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové a výdajové části o 15.368.910 Kč.  

 

22) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se nová organizace 

1831-Úpravna vody-obnova řídicího systému /projektová dokumentace/ povýší o 300 tis. 

Kč, o tutéž částku se sníží org. 1712 Hájkova-vodovod, kanalizace, chodníky. 

 

23) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se organizace 1720 

Sběrný dvůr povýší o 800 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice 

a provoz. 

 

24) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se příspěvkové 

organizaci Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na provoz o 204.811 Kč, 

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

 

25) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.18, kterým se příspěvkové organizaci 

Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 330. tis. Kč, zároveň se 

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

 

26) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se org. 208- MŠ Tylova 

povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 212.708,80 Kč. 
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27) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se org. 209- MŠ 

Smetanova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 255.921,60 Kč. 

 

28) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21 a zřízení nové organizace 1832 – 

č. p. 10 – 1.NP s tím, že se tato organizace povýší o 6,3 mil. Kč a zároveň se o tutéž částku 

zvýší org. 98 – konečný zůstatek minulých let. 

 

29) Zastupitelstvo města schválilo navýšení finančních prostředků organizace 9897 – mobiliář 

města o částku 100.000,- Kč a o částku 100.000,- Kč bude snížena z org. 73 -  Rezerva 

na investice a provoz.  

 

30) Zastupitelstvo města schválilo novou organizaci 1833 – obnova Pomníku padlých a její 

naplnění finančními prostředky ve výši 500.000,- Kč, o částku 500.000,- Kč se zvýší org. 

98 - Konečný zůstatek minulých let. 

 

31) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se org.252 Sušické 

kulturní centrum - příspěvek na provoz / účelový příspěvek pro Schody/ sníží o 20.000 Kč 

a o tutéž částku se sníží org. 98 KZ minulých let. 

 

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

zájmových a volnočasových organizací na rok 2018 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. 

 

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

organizací na rok 2018 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. 

 

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

dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2018 dle přílohy a pověřilo starostu města 

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

 

35) Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č.p. 

128/I., ul. Americké armády v Sušici k financování z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018. 

 

36) 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. 128/I., ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy, výměna střešní 

krytiny  

  

v celkové sumě                                                           1.023.827 Kč bez DPH 

Příspěvek z rozpočtu MK                                            400.000 Kč 

Příspěvek z rozpočtu Města                                           103.000 Kč 

Podíl vlastníka                                                               520.827 Kč 
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b) r o z h o d l o 

 
1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o podání návrhu na zastavení exekuce č.j. 120 EX 

14670/13.   

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 147/6  (ost. plocha – 

neplodná půda) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2 

za kupní cenu 140,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu 

města podpisem kupní smlouvy.  

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 147/6  (ost. plocha – 

neplodná půda) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 25 m2 do podílového spoluvlastnictví 

paní 

 za kupní cenu 140,- Kč za m2 

a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 1896/9 (trvalý travní porost)  

k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 100 m2 

za cenu 250,- Kč za m2 + DPH a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu města 

podpisem kupní smlouvy.  

 

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2700 k.ú. Sušice nad Otavou, 

včetně objektu bez čp/če - garáže, za kupní cenu 

147 000,- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

 

6)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2699 k.ú. Sušice nad Otavou, 

včetně objektu bez čp/če - garáže,  za kupní cenu 

160 000,- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu města podpisem kupní 

smlouvy.   

 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukovo-obrazového přímého přenosu 

z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem informování veřejnosti. 

 

 

c) u l o ž i l o  

 

1)  Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku a rozvoje města, aby do červnového jednání 

zastupitelstva města prověřil možnosti způsobu nabytí movitého majetku, který je 

předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., 

do majetku města a předložil nejvhodnější variantu. 

 

 

d) o d v o l a l o 
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1)  Zastupitelstvo města odvolalo, na základě návrhu členů SR MUDr. Františka Musila, 

MUDr. Jiřího Šedivého a Jaroslavu Kolářovou ze Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

ke dni 18. 4. 2018. 

 

 

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 žádost mikroregionu Střední Pošumaví o obnovení 

chirurgické ambulance a chirurgického oddělení. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady o průběhu jednání 

a výsledcích činnosti SR za období od 21. února do 18. dubna 2018. 

 

 

f) n e s ch v á l i l o  

 

1)  Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemku p.č. 91/3 o výměře 990 m2 k.ú. Malá 

Chmelná (zahrada), 

 

 

g) j m e n o v a l o 

 

1) Zastupitelstvo jmenovalo do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. pana RNDr., Mgr. 

Radovana Sloupa, Ph.D. 

 

2) Zastupitelstvo jmenovalo do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Jana Staňka. 

 

3) Zastupitelstvo jmenovalo do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. paní Zuzanu Hrabou. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. června 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

h)    s c h v á l i l o 

 

 

37) Program dnešního jednání. 

 

38) Návrhovou komisi ve složení:  František Kůs, Věra Fornousová, Mgr. Zdeňka 

Řezníčková. 

 

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

 

40) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o partnerství s městem Nová Moldava  

v Rumunsku v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

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

z rozpočtu města Sušice na rok 2018 dle přílohy. 

 

42) Zastupitelstvo města schválilo, že v případě odsouhlasení akcí obnovy nemovitých 

kulturních památek Ústřední komisí Ministerstva kultury v rámci rezervy Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 

(pro navržené akce Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova 

střechy dvorního objektu, výměna střešní krytiny a Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská 

v Sušici – obnova střechy, výměna střešní krytiny) bude vlastníkům objektů poskytnuta 

finanční spoluúčast ve výši min. 10% z celkových nákladů, která bude hrazena  

z organizace 350, Příspěvky – památková péče.  

 

43) Zastupitelstvo města schválilo zařazení akce obnovy objektu č.p. 11/III, ul. Mariánská 

v Sušici na rok 2018 a schvaluje aktualizaci navržených akcí obnov kulturních památek 

v programu regenerace MPZ Sušice na rok 2018, která byla schválena zastupitelstvem 

města  dne 13. 9. 2017 usnesením bod a) č. 4).  

 

44) Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice za rok 2017 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

45) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2017,  

za rok 2017.  

 

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

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

 

47) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se org. 1646 - Hasiči 

Volšovy-auto povýší o 1.100.000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 - Konečný 

zůstatek minulých let. Jedná se o zakoupení repasovaného vozidla CAS 32 pro jednotku 
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SDHO Volšovy, podmínkou nákupu je poskytnutí dotace od Plzeňského kraje ve výši  

500 tis. Kč. 

 

48) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, kterým se povýší organizace  

č. 9899 – Školy – investice + velké opravy o částku 150 tis. Kč a o tutéž částku se poníží 

organizace č. 73 – Rezerva na investice a provoz. 

 

49) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se poníží organizace 194  

– Příspěvky, reprezentace města o 49.584,- Kč a zároveň se povýší organizace 184 – 

Příspěvek zájmovým organizacím – granty o 49.584,- Kč. Tato částka bude využita  

pro 2. kolo Grantového programu města Sušice v roce 2018.  

 

50) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se povýší organizace 98 

– Konečný zůstatek minulých let a zároveň se povýší organizace 191, kap. 93 – Příspěvky 

ostatním sdružením o 50.000,- Kč.  

 

51) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31 – přijetí dotace od MMR, kterým 

se povýší příjmová část org. 232 - Hasiči Sušice ve výši 2.284.871,55 Kč a zároveň se 

sníží org. 98 - Konečný zůstatek minulých let o částku 2.284.871,55 Kč. 

 

52) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32 - změnu struktury rozpočtu  

org. 216 - Základní školy Lerchova, snížení příspěvku na provoz o 200 tis. Kč a zvýšení 

investičního příspěvku o tutéž částku. Celková výše příspěvku se nemění. 

 

53) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 33 - změnu struktury rozpočtu 

příspěvkové organizace 250 - Sociální služby města Sušice, a to povýšení příjmové části - 

dotace z MPSV-Kraj o 1.500.000,- Kč a povýšení investičního příspěvku o tutéž částku. 

Celková výše příspěvku města se nemění. 

 

54) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se org. 9999 - Nákup, 

prodej majetku povýší o 9,9 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 

 

55) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kterým se org. 267 - Bytservis 

tepelné hospodářství sníží v příjmové části o 87.030,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 73   

- Rezerva na investice a provoz. 

 

56) Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů  

na realizaci projektu "Digitalizace sítě CZT a sítě VO města Sušice" poskytovatelem 

Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy.  

 

57) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se nová organizace 1834 

- Digitalizace sítí zvýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 

 

58) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 37, kterým se nová org. 1835   

- Ekoinovace povýší o 400 tis. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek 

minulých let. 
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59) Zastupitelstvo města schválilo znění Sociálního fondu dle přílohy. 

 

8) Zastupitelstvo města schválilo Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU)  

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU k závazku veřejné služby Zajištění 

lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie současného poskytovatele lékařské péče v 

objektu nemocnice v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem  

Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje 

starostu města podpisem pověřovacího aktu.  

 

9) Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné služby 

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací 

platby současného poskytovatele lékařské péče v objektu nemocnice  

v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,  

PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.   

 

10) Zastupitelstvo města schválilo uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Dražovice s tím, že doba platnosti 

bude nyní na dobu neurčitou. 

 

11)  Zastupitelstvu města schválilo převedení autobusové linky 433580 pod město Sušice 

s termínem od 15. 12. 2019. Realizací výběrového řízení na dopravce schvaluje pověřit 

Plzeňský kraj. Dle technických standardů budou provozovaná vozidla nová, částečně 

nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP. 

 

 
i) r o z h o d l o 

 

 
1)   Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 503 000,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče, 

na obnovu kulturní památky městského domu  

č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici, p.č.st. 91 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci 

Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy, výměna střešní 

krytiny (přední dům). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

 

2)  Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemkových parcel p.č. st. 2837 o výměře 657 

m2, včetně stavby čp. 775, Sušice II, občanská vybavenost, st. 2102 o výměře 361 m2, 

včetně stavby bez čp/če, občanská vybavenost, st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby  

bez če/čp, občanská vybavenost, 1933/7 o výměře 584 m2,  ost. plocha – manipulační 

plocha, 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – manipulační plocha, včetně příslušenství 

nemovitostí, vše k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Nová, od 

za cenu kupní ve výši 9 900 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

 

3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkových parcel č. 401/6,  401/7, 401/8, 

401/15, 401/19, 401/20, 401/21, všechny ostatní plocha (ostatní komunikace), všechny 

v katastrálním území Odolenov, pozemkových parcel č. 669/4 – ostatní plocha (ostatní 

komunikace) a č. 669/24 – lesní pozemek, obě v katastrálním území Sušice nad Otavou, a 

stavby místní komunikace vedoucí z Odolenova na vrch Svatobor, od prodávající 
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společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6, Břevnov, Skokanská 2117/1, 

169 00, IČ: 24738875, za celkovou kupní cenu 1 437 493,- Kč s tím, že náklady spojené 

s odkupem (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) 

uhradí město, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních 

orgánů města a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti dle přílohy.  

 

 

 

j) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

 

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

 

5) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí sdělení pořizovatele územního plánu Sušice 

o současném stavu evidence návrhů na změnu územního plánu Sušice a dále ohledně 

předložení zprávy o uplatňování územního plánu Sušice a možnosti pořízení změny 

územního plánu na jednání zastupitelstva města v září 2018.  

 

 

 

k) s t a n o v i l o 

 

 

2)  Zastupitelstvo města stanovilo podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného zastupitelstva na 21. 

 

 

 

l) u l o ž i l o 

 

 

1)  Zastupitelstvo města uložilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. a Odboru majetku  

a rozvoje města zahájit ve vzájemné součinnosti realizaci procesu nabytí majetku 

Nemocnice Sušice o. p. s. zpět do vlastnictví města. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

m)  s ch v á l i l o 

 

 

60) Program dnešního jednání. 

 

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

 

62) Ověřovatele zápisu: Mgr. Dagmar Karlíkovou a Ing. Tomáše Zeleného Ph.D. 

 

63) Zastupitelstvo města dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona 

schválilo předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sušice. 

 

64) Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných 

v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2019.  

 

65) Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 166 000,- Kč z organizace 

350, Příspěvky – památková péče na podporu obnovu kulturní památky městského domu 

č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici, p.č.st. 91 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci 

Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy, výměna střešní 

krytiny (přední a zadní dům), umístěného v městské památkové zóně v Sušici. 

 

66) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 41, kterým se nová organizace 

1836- Nákup kompostérů navýší o 200 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1535 Sportovní 

hala. 

 

67) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým se organizace 279 

Komunální odpady povýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1535 Sportovní hala. 

 

68) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 264 – Městská policie o částku 112.371,- Kč. 

 

69) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 1834 – Digitalizace sítí o částku 1.111.200,- Kč. 

 

70) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým se povýší o 500 tis. Kč 

výdajová část organizace 9041 – Santos ostrov pokladů a zároveň se o tutéž částku poníží 

výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 

 

71) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 46, kterým se povýší o 2.7 mil. Kč 

výdajová část organizace 1812 Santos – oprava podlahy a zároveň se o tutéž částku poníží 

výdajová část organizace 1535 – sportovní hala. 
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72) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47 - založení nové rozpočtové 

organizace č. 1837 s názvem „Kotelna K1 – oprava TUV“ ve výši 900 tis. Kč. O stejnou 

částku se pak sníží organizace č. 267 – „Bytservis - tepelné hospodářství - kotelny“, 

pol. 5171 – „Opravy a udržování“. 

 

73) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 49, kterým se org. 201 ÚZ 13011 

povýší v příjmové části o 69.126,- Kč doplatek dotace Sociálně právní ochrany dětí za rok 

2017, org. 201 ÚZ 13011 poníží o 34.600,-  snížená dotace Sociálně právní ochrany dětí na 

rok 2018 a org. 201 ÚZ 13015 poníží o 474.672,- Kč snížená dotace Sociální práce na rok 

2018 a dále se org. 92 Úroky z účtů v příjmové části zvýší o 440.146,- Kč. 

 

74) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 50, kterým se org. 216 – ZŠ 

Lerchova povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 688.809,60 Kč. 

 

75) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 51, kterým se org. 213 – ZŠ T.G.M. 

Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 279.399,60 Kč. 

 

76) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 53, kterým se povýší organizace 

č. 1805 – „Kotelna č.p. 357“  o částku 50 tis. Kč a o tutéž částku se poníží organizace 

č. 1803 – „Chemická úpravna TUV- kotelny“. 

 

77) Zastupitelstvo města schválilo změnu struktury rozpočtu příspěvkové organizace Sociální 

služby města Sušice dle přílohy. 

 

78) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se poníží provozní 

příspěvek zřizovatele na 1.500.000,- Kč (tj. snížení o 3 584 000,- Kč), a zároveň se povýší 

investiční příspěvek města na 2.300.000,- Kč (tj. povýšení o 800.000,- Kč). Celková 

úspora činí 2.784.000 Kč.  
 

79) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55 -  zvýšení org. 903 Bazén-úvěr / 

výdajová část/ o 50 tis. Kč a současně povýšení org. 98 konečný zůstatek minulých let 

o tutéž částku. 

 
80) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56 -  zvýšení org. 904 - 96b.j.-úvěr / 

výdajová část/ o 85 tis. Kč a současně povýšení org. 98 konečný zůstatek minulých let 

o tutéž částku. 

 
81) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým se org. 233 – Hasičský 

sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 500.000,- Kč. 

 
82) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 22.272,- Kč. 

 
83) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým se org. 232 – Hasičský 

sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 22.272,- Kč. 

 
84) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60, kterým se org. 1828 Nemos-

provoz chirurgické ambulance zvýší v příjmové části rozpočtu o částku 5.100.000,- Kč 

a o tutéž částku se sníží org. 98 konečný zůstatek minulých let.  
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85) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým se organizace č. 1802, 

„Ul. pátera Ferdy - VH sítě“ povýší o 1,1 mil. Kč. Tato částka bude čerpána z Fondu voda. 

 
86) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kterým se povýší organizace č. 

283 – „Sportoviště města Sušice – příspěvek na provoz“ o částku 120 tis. Kč a o tutéž 

částku se poníží organizace č. 80 – „Rezerva -  havárie“. 

 
87) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým se organizace 1640 - 

Vodovod Volšovy III. etapa povýší o 150 000,00 Kč, o tutéž částku se sníží org. 1712 – 

Hájkova ul. - vodovod, kanalizace, chodníky. 
 

88) Zastupitelstvo města schválilo : 
a) navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 

2.065.600,-Kč 

b) aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.050.000,- Kč 

- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 

Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

c) novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého 

návrhu. 

 

89) Zastupitelstvo města schválilo, aby kupní ceny za převod pozemků p.č. 941/141, 941/142, 

941/143 a 941/144, vše k.ú. Sušice nad Otavou, byly hrazeny i prostřednictvím úvěrů 

od peněžních ústavů, s čímž bude spojeno uzavření zástavních smluv k předmětným 

pozemkům, zajišťujících splacení těchto úvěrů.  

 

 

n) r o z h o d l o 

 

 
5) Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona v souladu 

s § 44 stavebního zákona rozhodlo o pořizování změny územního plánu Sušice, který byl 

vydán usnesením č. 3896/14 dne 17. 9. 2014. 

 

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky povinné  

ve výši 112.864,81 Kč. 

 

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

Klatovy č.j. 6 C 46/99 povinného v celkové výši 

133.969,- Kč.   

 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 846 000,- Kč z org. 350 

Příspěvky – památková péče 

na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 

128/I., ul. Americké armády v Sušici, p.č.st. 91 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Městský 

dům č.p. 128/I., ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy, výměna střešní krytiny 
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(přední a zadní dům). Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

 

9)  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2292/1 (ost. plocha – 

ost. komunikace)  k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 113 m2

a to za cenu 250,- Kč za m2 + DPH a náklady spojené s prodejem, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy.   

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 70 m2 Římskokatolické farnosti Sušice, 

Bašta 54, Sušice I., IČO : 66342406, za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující 

uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů 

na znalecký posudek a geometrický plán, a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.   

 

11) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 15 m2 

za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy, 

vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký posudek a geometrický plán, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

12) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 187  k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ost. komunikace) o výměře cca 40 m2 

za kupní cenu 750,- Kč za m2 s tím, že kupující uhradí náklady 

na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, poměrnou část nákladů na znalecký posudek 

a geometrický plán, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.   

 

13) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/141 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do vlastnictví 

 za cenu 1 678 000,- Kč + DPH a náklady spojené 

s převodem,  s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek prodávajícího vybudovat 

do 31.12.2019 infrastrukturu na hranici pozemku a s možností odstoupení kupujícího 

od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

14) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/143 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 711 m2 do vlastnictví 

za cenu  918 161,- Kč + DPH a náklady spojené 

s převodem, s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek prodávajícího vybudovat 

do 31.12.2019 infrastrukturu na hranici pozemku a s možností odstoupení kupujícího 

od smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, a  pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy.  

 

15) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/144 k.ú. Sušice 

nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 699 m2 do vlastnictví 

 za cenu  1 210 450,- Kč + DPH a náklady spojené s převodem, s tím, 

že kupní smlouva bude obsahovat závazek prodávajícího vybudovat do 31.12.2019 

infrastrukturu na hranici pozemku a s možností odstoupení kupujícího od smlouvy 

v případě nesplnění tohoto závazku, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  
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16) Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 519/56 k.ú. Velká Chmelná 

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 90 m2 a části ppč. 519/57 k.ú. Velká Chmelná 

(ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 260 m2 ve vlastnictví města Sušice, v ceně 

obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 160,- Kč za m2,  za část pozemku p.č. 519/55 

k.ú. Velká Chmelná (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví 

 v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 160,- Kč 

za m2, s tím, že uhradí městu Sušice rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 

160,- Kč za m2, dále že k částem pozemků p.č. 519/56 a 519/57 bude zřízeno věcné 

břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 100,- Kč, kterou město Sušice, 

jako strana oprávněná, uhradí  jako straně povinné, a dále s tím, 

že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek a geometrický plán 

uhradí obě strany napůl, a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. 

 

17) Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí 

a zvláštních orgánů města dle přílohy.  

 

 

 

o) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

 

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

 

7) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady (DR) Nemocnice 

Sušice o. p. s.  

 

8) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018.  

 

9) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí požadavek 

k pořízení změny ÚP Sušice. 

 

10) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb pro ORP Sušice pro období 2019-2021. 

 

 

p) j m e n o v a l o   

 

 

1) Zastupitelstvo města jmenovalo členkou správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. 

MUDr. Kateřinu Novou (Sušice).  

 

2) Zastupitelstvo města jmenovalo do dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. tyto členy: paní 

Dagmar Karlíkovou (Sušice), paní Janu Míčkovou (Albrechtice) a pana Václava Černého 

(Sušice). Dozorčí rada Nemocnice Sušice o. p. s tak bude pracovat v počtu 6 členů. 
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q) s o u h l a s i l o 
 

1)  Zastupitelstvo města souhlasilo s bezúplatným převodem movitého majetku Nemocnice 

Sušice o. p. s., který je předmětem Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené mezi 

Nemocnicí Sušice, o. p. s. a společností NEMOS SOKOLOV s. r. o. dne 16. 9. 2015, 

do majetku města Sušice a pověřuje Odboru majetku a rozvoje města, aby v součinnosti 

se správní a dozorčí radou Nemocnice Sušice o. p. s. započal realizaci tohoto převodu.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                         Ing. Věra Marešová 

starosta města                                             místostarostka 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 31. října 2018 

  

 Zastupitelstvo města:  

 

 

a) s ch v á l i l o 

 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Ověřovatele zápisu: Ing. Andreu Staňkovou a Ing. Milenu Stárkovou. 

 

3) Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Čestmír Kříž a Václav 

Černý. 

 

4) Volební a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Jan Staněk a 

Pavel Javorský. 

 

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

 

 

 

b) z v o l i l o  

 

 

1) Starostu města Sušice pana Bc. Petra Mottla. 

 

2) Pana Františka Jelínka jako uvolněného místostarostu. 

 

3) Zbývajících pět členů rady města. Sedmičlenná rada města bude pracovat ve složení: 

Bc. Petr Mottl, František Jelínek, Václav Černý, Pavel Hais, Pavel Javorský,  

PhDr. Jan Lhoták a Mgr. Jana Švelchová.  

 

4) Předsedkyní kontrolního výboru paní Ing. Milenu Stárkovou. 

 

 

 

c) z ř í d i l o 

 

 

1) V souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 117 a následující, zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, své výbory kontrolní a finanční. 
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d) r o z h o d l o 

 

 

1) O počtu 9 členů v kontrolním a finančním výboru ve volebním období 2018 – 2022.  

 

 

 

e) v z a l o   n a   v ě d o m í 

 

 

1) Zprávu mandátové komise o ověření platnosti voleb. 

 

 

 

f) o d l o ž i l o 

 

 

1) Volbu předsedy finančního výboru na příští jednání zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                  František Jelínek 

starosta města                                             místostarosta 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. listopadu 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

r)  s ch v á l i l o 

 

90) Program dnešního jednání. 

91) Návrhovou komisi ve složení:  Ing. Věra Marešová, Václav Černý a MUDr. David 

Toufar. 

92) Ověřovatele zápisu: Mgr. Čestmíra Kříže a Ing. Jaroslava Macháčka. 

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

zóně Sušice pro rok 2018 ve výši 900 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 

350 – příspěvky památkové péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1-6) dle 

předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístěných v městské 

památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli. 

94) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 155 - Pronájem 

veřejného prostranství poníží v příjmové části o 50 tis. Kč, a zároveň se povýší org. 98 

(Konečný zůstatek minulých let) o 50 tis. Kč.  

95) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72 – přijetí účelové dotace 

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

Sociální služby města Sušice v celkové výši 3.677.605,- Kč.  

96) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým se org. 1811 – Herní 

prvky – obnova povýší v příjmové části o částku 449.050,- Kč a zároveň se o tutéž částku 

sníží org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let. 

97) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 563.878,- Kč. 

98) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se povýší příjmy i výdaje 

u org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 215.911,20 Kč. 

 

s) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci přímého audiovizuálního přenosu a pořizování 

videozáznamu záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení 

záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu a za účelem záznamu pro informování veřejnosti.  

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení hlasovacího zařízení s možností archivace 

výsledků hlasování a tímto pověřuje radu města k realizaci výběrového řízení 

na dodavatele systému. 
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3)  Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 52/8 k.ú. Albrechtice u Sušice 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 850 m2, ve vlastnictví města Sušice, v ceně 

obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 170,- Kč za m2, za část pozemku p.č. 50 k.ú. 

Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře cca 150 m2, ve vlastnictví 

 v ceně obvyklé podle znaleckého posudku ve výši 170,- 

Kč za m2, s tím, že uhradí městu Sušice rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 

170,- Kč za m2 a že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek a 

geometrický plán uhradí obě strany napůl, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemků p. č. 398/8 o výměře cca  25 m2, 

p.č. 398/7 o výměře cca 150 m2, vše ost. plocha – neplodná půda, a části pozemku p.č. 

542/5 o výměře cca 43 m2, orná půda, v k.ú. Sušice nad Otavou, 

Sušice, za kupní cenu ve výši 250,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené, a pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.  

5) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 398/10 o výměře 51 m2, částí 

pozemků p.č. 398/8 o výměře cca 270 m2, p.č. 398/7 o výměře cca 50 m2, vše ost. plocha 

– neplodná půda, a části pozemku p.č. 542/5 o výměře cca 10 m2,  orná půda, v  k.ú. 

Sušice nad Otavou,  za kupní cenu ve výši 

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

smlouvy.  

6) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/142 k.ú. Sušice nad 

Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do vlastnictví 

za cenu 1 419 600,- Kč + DPH a náklady spojené 

s převodem, s tím, že kupní smlouva bude obsahovat závazek prodávajícího vybudovat do 

31.12.2019 infrastrukturu na hranici pozemku, s možností odstoupení kupujícího od 

smlouvy v případě nesplnění tohoto závazku, a pověřuje starostu města podpisem kupní 

smlouvy.  

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení lesních pozemků p.č. 1470/15 o výměře 872 

m2 a 1492/2 o výměře 93 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, od vlastníka

za kupní cenu 17 100,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem 

(sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek) uhradí strana kupující, a 

pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

8) Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí části pozemkové parcely č. 970/24 

(ostatní komunikace) o výměře 346 m2 k.ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sušice a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy.  

9) Zastupitelstvo města rozhodlo o věcném záměru zřízení funkce městského architekta 

a pověřuje radu města přípravou potřebných kroků. 

 

t) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

12) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci předložených investic a oprav města 

Sušice. 

 

u) p o v ě ř i l o  
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1)  Zastupitelstvo města pověřilo tajemníka úřadu přípravou úpravy "Jednacího řádu 

zastupitelstva města Sušice", která bude reflektovat výše uvedené rozhodnutí a přípravou 

všech zákonných procedur s tím souvisejících.  

2)  Zastupitelstvo města pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy 

zastupitelstva: Mgr. Čestmíra Kříže, Ing. Andreu Staňkovou, Pavla Javorského, Mgr. Janu 

Švelchovou, Mgr. Jonáše Bartoše, Ing. Věru Marešovou a Ing. Milenu Stárkovou. 

 

 

v) z v o l i l o 
 

1)  Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru pana MUDr. Davida Toufara.  

2)  Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru: Ivu Rochovou, Mgr. Čestmíra 

Kříže, Martina Němečka, Ing. Dagmar Havlíkovou, Mgr. Milenu Naglmüllerovou, Ing. 

Štefana Vilcseka a MUDr. Rudolfa Voldřicha. 

3)  Zastupitelstvo města zvolilo tyto členy kontrolního výboru: Ing. Zdeňka Zezulu, 

Ing. Václava Tomana, Ing. Petra Kocmana, Bc. Lucii Mikulovou, Ing. Karla Požárka, 

Ing. Věru Marešovou a Petra Nikodema.  

 

 

w) n e s ch v á l i l o 
 

1) Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p.č. 2688 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 86 m2. 
 

x) n e s o u h l a s í 
 

1)  Zastupitelstvo města nesouhlasí se stavbou výrobní haly v rámci „Revitalizace 

průmyslového parku Sušice nad Otavou“, umístěné na pozemcích bývalého podniku Solo 

Sušice a pověřuje místostarostu Františka Jelínka, aby ve spolupráci se zpracovatelem 

územního plánu Ing. arch. Ladislavem Komrskou, vypracoval a zaslal ve stanovené lhůtě 

odvolání proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby, na základě odborných stanovisek 

posuzujících dopravní řešení situace a socio-demografické a environmentální negativní 

dopady umístění, výstavby a zamýšleného provozu objektu. 
 

 

y) s t a n o v i l o 

 

1)  Zastupitelstvo města stanovilo od 1. 1. 2019 výši měsíční odměny za výkon funkce členů 

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

územních samosprávných celků, v platném znění, 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. 

 

z) d o p o r u č i l o 
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1)  Zastupitelstvo města doporučilo radě města uzavřít smluvní vztah s autorem územního 

plánu města Sušice Ing. arch. Ladislavem Komrskou, na poradenskou činnost pro oblast 

urbanismu, architektury a stavebního řádu. 

 

2) Zastupitelstvo města doporučilo radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou 

moci užívat závěsný odznak ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, byli: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Andrea Staňková, Pavel 

Javorský, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Jonáš Bartoš, Ing. Věra Marešová a Ing. Milena 

Stárková. 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                                                            František Jelínek 

starosta města                                                                                místostarosta 
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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. prosince 2018 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

aa)  s ch v á l i l o 

 

99) Program dnešního jednání. 

100) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Petr Nikodem a MUDr. Rudolf 

Voldřich. 

101) Ověřovatele zápisu: MUDr. David Toufar a Mgr. Milena Naglmüllerová. 

 

102) Zastupitelstvo města schválilo Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o 

použití  

čl 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU k závazku veřejné služby Zajištění lékařské 

pohotovostní služby v oboru chirurgie současného poskytovatele lékařské péče v objektu 

nemocnice v Sušici Nemos Sokolov a. r. o., se sídlem na Florenci 2116/15, Nové Město,  

PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem pověřovacího 

aktu. 

 

103) Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné služby  

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v roce 2019 a poskytnutí 

vyrovnávací platby současnému poskytovateli lékařské péče v objektu nemocnice v Sušici 

Nemos Sokolov s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, 

IČ 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

104)  Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2020-2021  

dle aktualizovaného návrhu. 

 

105) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2019 v součtu za organizace  

dle aktualizovaného návrhu. 

 

106) Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města: 

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

ZUŠ Fr. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ 

Lerchova na roky 2020-2021 dle předloženého návrhu.  

 

107) Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací města: Sušické 

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

Stupky,  

MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lerchova, na rok 2019 

dle předloženého návrhu. 

 

108) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Sušické 

kulturní  centrum ve výši 280 tis. Kč. 
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109) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Základní 

školu Lerchova ve výši 3.051.433,- Kč. 

 

110) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 78, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum – příspěvek na provoz -  sníží o 280 tis. Kč a současně se tato 

organizace zvýší o prostředky pro návratnou finanční výpomoc v téže výši. 

 

111) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se v organizaci 216  

ZŠ Lerchova z pol. 5901 rezerva uhradí návratná finanční výpomoc ve výši 3.051.433,-  

Kč a příspěvek /investiční + neinvestiční/ ve výši 339.048 Kč pro tuto organizaci. 

 

112) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se org. 213 – ZŠ TGM 

snižuje příspěvek na provoz o 220 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.   

 

113)  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 81, kterým se org. 209 – MŠ 

Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 90 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

114) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 82, kterým se org. 208 – MŠ 

Tylova snižuje příspěvek na provoz o 85 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný 

zůstatek minulých let o tutéž částku.    

 

115) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 216 ZŠ 

Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 618 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

116) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 84, kterým se org. 252 Sušické 

kulturní centrum snižuje příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – 

Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.  

 

117) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 85, kterým se org 11 Správní 

poplatek- živnostenský list sníží o 28.000,- Kč, org. 27 Výpis z katastru nemovitostí sníží  

o 18.000,- Kč, org. 30 Výpis z rejstříku trestů sníží o 9.000,- Kč, org. 31 Výpis 

z obchodního rejstříku sníží o 2.000,- Kč,  org. 9 Správní poplatky komunikace sníží  

o 11.000,- Kč, org. 252 Sušické kulturní centrum /zaokrouhlení příjmů z nájmu/ sníží  

o 2.000,- Kč, celkové snížení ve výši 70.000,- Kč bude pokryto z org. 98 Konečný 

zůstatek z minulých let. 

 

118) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 86 – přijetí účelové dotace  

od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová část org. 1833 Obnova 

památníku padlých o částku 100.000,- Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný 

zůstatek z minulých let. 

 

119) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 87 - vrácení investiční dotace, 

kterým se org. 233 Hasiči Volšovy poníží v příjmové i výdajové části o částku 500.000,- 

Kč. 
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120) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 232 Hasičský 

sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 16.400,- Kč. 

 

121) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 89, kterým se org. 233 Hasičský 

sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 13.200,- Kč.  

 

122) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 237 Hasičský 

sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 1.200,- Kč.  

 

123) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 91, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části rozpočtu o částku 32.484,- Kč a zároveň se o tuto částku 

poníží org. 98 Konečný zůstatek z minulých let. 

 

124) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 92 - změnu struktury příspěvku  

na provoz v org. 283 Sportoviště města Sušice tak, že se zvýší mzdové náklady /dohody/  

o 252 tis. Kč, tato částka bude hrazena ze zvýšených příjmů organizace a celkový 

příspěvek na provoz se nemění. 

 

125) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým se sníží v org. 283 

Sportoviště města Sušice příspěvek na provoz o 1 mil. Kč a investiční příspěvek  

o 1,150 mil. Kč. Zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek minulých let o částku  

2,150 mil. Kč. 

 

126) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým se sníží org. 250 

Sociální služby města Sušice příspěvek na provoz o 1 mil. Kč a o tutéž částku se sníží 

org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 

 

127) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 95 - zvýšení org. 903 Bazén-úvěr 

 /výdajová část/ o 55 tis. Kč a současně povýšení org. 98 Konečný zůstatek minulých let  

o tutéž částku. 

 

128) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 96 -  zvýšení org. 904 – 96 b.j.- 

úvěr 

/výdajová část/ o 10 tis. Kč a současně povýšení org. 98 Konečný zůstatek minulých let  

o tutéž částku. 

 

129) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 97, kterým se org. 264 Městská 

policie povýší v příjmové části rozpočtu o částku 16.242,- Kč a zároveň se o tuto částku 

poníží org. 98 Konečný zůstatek z minulých let. 

 

130) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu 

letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici ve výši 650.000,- Kč organizaci TJ 

Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647 za podmínky, že poskytnutí 

dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 

 

131) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu 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 za podmínky, že 

poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019. 
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132) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu 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 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do 

rozpočtu města na rok 2019. 

 

133) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů na 

zajištění přístřešku pro tréninkové pomůcky ve výši 50.000,- Kč organizaci SH ČMS 

(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Sbor dobrovolných hasičů Sušice, Na Hrázi 

1, 342 01, Sušice, IČ: 65579500 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do 

rozpočtu města na rok 2019. 

 

134) Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád Kontrolního výboru a Finančního výboru 

zastupitelstva města. 

 

 

bb) r o z h o d l o 

 

10) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu dokončených nových investic v lokalitě  

Pod Viničkami od  Ing. Oldřicha Šebka, Chanovice 67, 34101 Horažďovice a to páteřní 

řad jednotné kanalizace, páteřní vodovodní řad,  inženýrskou síť kabelového rozvodu 

veřejného osvětlení a stavbu komunikace, a to včetně pozemkové parcely č. 546/16 o 

výměře 954 m2 a části pozemkové parcely č. 546/9 o výměře 23m2, vše v k.ú. Sušice 

nad Otavou, na nichž se uvedené inženýrské sítě a stavby nacházejí, za celkovou cenu 

kupní ve výši 688.970,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

 

cc) v z a l o  n a  v ě d o m í   

 

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

 

 

 

dd) z v o l i l o 
 

1) Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Nového členem kontrolního výboru. 

2) Zastupitelstvo města zvolilo paní Mgr. Boženu Kudovou členkou finančního výboru. 

 

 

ee) v y z v a l o  
 

1) Zastupitelstvo města vyzvalo provozovatele sušické nemocnice zastoupeného jednatelkou  

Mgr. B. Vaculíkovou, aby zaslala písemné stanovisko k dalšímu provozování sušické 

nemocnice, zejména pak zda je společnost schopna naplnit nabídku, kterou prezentovala  

ve výběrovém řízení v roce 2015, především co se týká zajištění rozsahu péče; dále za 

jakých podmínek je ochotna jednat o případném ukončení nájmu movitých i nemovitých 
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věcí, které do nájmu získala na základě smluvních vztahů z roku 2015 a za jakých 

podmínek je ochotna městu předložit ekonomické ukazatele provozu za dobu pronájmu.  

 

 

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

 

3)  Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2019  

a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2019 podle následující 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – 

netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení):  1,37 Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                          František Jelínek 

starosta města                                                                                            místostarosta 

 

 

 

 

 

 

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 

20,67 31,49 52,16 
6,0  1 960 1 013 2 973 

10,0  4 219 1 934 6 153 

15,0  7 752 3 233 10 985 




