Usnesení z jednání Zastupitelstva č. 10/2020
města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne 30. 6. 2020
Zastupitelstvo města schvaluje:

ZM 403/10/1/2/2020 navržený program jako celek.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

ZM 404/10/2/1/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marie Kalátová, Zdeněk Gregor,
Jaromír Šulc.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

ZM 405/10/3/1/2020 ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miloš Cepák, Ph.D., Josef Šlápota.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

ZM 413/10/11/1/2020 zařazení území města do územní působnosti Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021-2027.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

ZM 416/10/14/1/2020 závěrečný účet města Suchdol nad Lužnicí za rok 2019 společně se
zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 a uzavírá celoroční hospodaření bez výhrad.
Dále přijímá nápravná opatření k chybám a nedostatkům uvedených ve zprávě z přezkumu
hospodaření za rok 2019. Vzniklý schodek ve výši 8.221.400 Kč je pokryt přebytkem
předcházejících roků. Uvedené chyby a nedostatky budou odstraněny v termínu do 30. 09.
2020.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 1

ZM 417/10/15/1/2020 účetní závěrku města Suchdol nad Lužnicí za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1

ZM 418/10/16/1/2020
rozpočtové změny od čísla 22 do čísla 28.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:

ZM 410/10/9/1/2020 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1390/4 v k. ú. Suchdol
nad Lužnicí s ohledem na skutečnost možného prodeje bytů ve vlastnictví města Suchdol
nad Lužnicí u č. p. 303, kdy pozemek je využíván společně všemi vlastníky těchto bytů.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
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ZM 411/10/10/2/2020
návrh ponechat byty č. p. 701/15, 704/12, 753/6 a 329/1 ve vlastnictví města Suchdol nad
Lužnicí a ostatní volné byty prodat.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 10, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města souhlasilo:

ZM 409/10/7/1/2020 s umístěním "Novostavby objektu pro sezónní ubytování" na pozemku
p. č. 1327 v k. ú. Tušť minimálně 14 m od hrany lesa na pozemku p. č. 1324 v k. ú. Tušť ve
vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města navrhuje:

ZM 412/10/10/3/2020 odložit projednání bodu „Informace o volných bytech“ s tím, že rada
města zpracuje posouzení stavu jednotlivých bytů včetně finančního odhadu na potřebné
opravy.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města uložilo:

ZM 408/10/5/2/2020 radě města zahájit přípravné práce na projektu "Vybudování
vodovodního řadu v osadě Tři Facky".
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

ZM 406/10/4/1/2020 informace podané firmou EKOEKO s. r. o. ke studii na odkanalizování
místních a jiných částí na Suchdolsku.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

ZM 407/10/5/1/2020 dokument s názvem "Petice na podporu vybudování vodovodního řadu
v lokalitě Tři facky".
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

ZM 414/10/12/1/2020
informace o aktuálních nákladech kulturního domu v roce 2019.
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Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

ZM 415/10/13/1/2020
stav hospodaření města Suchdol nad Lužnicí k 31. 05. 2020.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

ZM 419/10/17/1/2020 zprávu starosty, který informoval o písemném sdělení vlastníka objektu
vlakové zastávky a přilehlých pozemků s tím, že s žádostí města o získání těchto
nemovitostí do vlastnictví města nesouhlasí. Dále starosta informoval o tom, že stanovisko
vlastníka objektu neinformuje o možnosti případného přesunu vlakové zastávky. Zároveň
zmínil nutnost řešení otázky změny umístění či ponechání sochy vojáka v lokalitě, o které
veřejnost diskutuje například prostřednictvím Suchdolského zpravodaje.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

ZM 420/10/18/1/2020 připomínky, které zazněly v diskuzi.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci:
ZM ../10/1/1/2020 doplnění programu o bod s názvem „Kontrola usnesení ZM č.
320/8/9/2/2020-Petice občanů - využití pozemku vedle Penny“ vzhledem k tomu, že pro
přijetí usnesení je dle ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
obce.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 7, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

ZM ../10/6/1/2020 aktualizace Jednacího řádu zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí
vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení je dle ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

ZM ../10/8/1/2020 prodeje pozemku po zveřejněném záměru p. č. 82 a 83/2 v k. ú. Hrdlořezy
za cenu znaleckého posudku Š. S. (Šárce Sobotkové, Suchdol nad Lužnicí čp. 704)
vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení je dle ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

ZM ../10/8/2/2020 ve věci prodeje pozemků v k. ú. Hrdlořezy p. č. 82 ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 62 m2 a p. č. 83/2 ostatní plocha o výměře 464 m2 v k. ú. Hrdlořezy u
Suchdola nad Lužnicí vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení je dle ustanovení § 87
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třeba
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souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 4, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

ZM ../10/10/1/2020 prodeje volných bytů ve vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí č. p. 95/1,
3, 4, 5, 6, 163/3, 294/6, 303/2, 329/1, 443/3, 4 Na Huti a ponechání volných bytů ve
vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí č. p. 329/1 (školní byt), č. p. 484/4 a 569/9 na sídlišti
17. listopadu, č. p. 701/15 a 704/12 na sídlišti 9. května, č. p. 753/5 a 753/6 na sídlišti Na
Pražské vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení je dle ustanovení § 87 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

ZM ../10/12/2/2020 kontaktování České komory architektů radou města za účelem
posouzení možnosti vyhlášení architektonické soutěže na objekt kulturního domu vzhledem
k tomu, že pro přijetí usnesení je dle ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 8, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

Ing. Alena Drábová
místostarosta

Luboš Hešík
starosta

_________
Formát čísla usnesení: ZM Označení usnesení/Číslo jednání/Číslo bodu/Číslo
usnesení/Rok jednání
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