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Vážení a milí,
naše sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí ze Sušice (NzS) vzniklo v březnu 

2018, jako reakce na vývoj některých důležitých témat Sušicka a s cílem přispět 
k větší otevřenosti „radnice“ vůči občanům města. Pro naši registraci jsme získali 
960 podpisů a ve volbách poté obsadili 4. místo z deseti kandidátek, když nám o pár 
hlasů unikl třetí mandát. Máme tedy dva zastupitele, Mgr. Bc. Jitku Kroupovou a Mgr. 
Ing. arch Karla Jandu. Delegovali jsme naše kandidáty do šesti komisí, které jsou po-
radními orgány Rady města Sušice. Ve svém volebním programu (dále jen VP) jsme 
mimo jiné slibovali, že budeme otevřeně informovat o naplňování našeho VP a aktiv-
ně pracovat pro vyvážený rozvoj města a pomáhat při řešení problémů. Proto jsme 
se po více jak roce od voleb rozhodli vás stručně informovat, jak naplňujeme náš VP 
a co děláme. Jde o chronologický přehled toho, co se stalo, co jsme navrhovali a čeho 
dosáhli. Kdo jednání zastupitelstva sleduje, může potvrdit, že se snažíme být aktivní, 
diskutovat a navrhovat řešení. Respektujeme pluralitu názorů a jsme její součástí. 
Informace také zveřejňujeme na našich stránkách www.nezavislizesusice.cz a face-
book: nezavislizesusice. 

IHNED PO VOLBÁCH... 
Již 7. 10. 2018 jsme oslovili všechny nově zvolené zastupitele s gratulací a přednesením na-

šich priorit, pro které jsme byli ochotni vložit naše dva mandáty do společné práce. Následně 
jsme se zúčastnili všech povolebních vyjednávání, kam jsme byli pozváni. O tomto vývoji jsme 
vás informovali tiskovinou vydanou 23. 10. 2018, kde jsme také shrnuly v „tabulce“ VP jednot-
livých stran v souvislosti s výsledky voleb. Zaznamenali jsme tím velmi pozitivní ohlasy jak 
z veřejnosti, tak i od některých nově zvolených zastupitelů. 

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO 31. 10. 2018:
Při ustavujícím zasedání složili naši zástupci doktor Toufar a architekt Janda předepsaný 

slib zastupitele. Lídry předjednané koalice (ODS, ANO, Piráti) pak byla představena dohoda 
o povolební spolupráci. Před volbou starosty a místostarosty se pokusil architekt Janda ve-
řejně shrnout výsledky voleb v porovnání s programy jednotlivých stran a uskupení (viz dříve 
„tabulka“) a vyjádřil přesvědčení, že v mnohém existují společné cíle. Za předložené porovnání 
byl jak kritizován, tak chválen. Při volbě starosty a místostarosty se oba naši zástupci rozhodli 
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Architekt Janda však nemohl podle svých slov volit ty, 
kteří přivedli sušickou nemocnici do svízelné situace. Při volbě členů rady města jsme jedno-
značně podpořili zvolené Piráty. Dále bylo rozhodnuto o zřízení finančního a kontrolního vý-
boru a voleni jejich předsedové. Do kontrolního výboru jsme nepodpořili Ing. Věru Marešovou, 
nýbrž Ing. Milenu Stárkovou. Za předsedu finančního výboru nebyl nikdo zvolen, volba byla 
posunuta na další zasedání. 

PROSTOR PRO ZASTUPITELKU JITKU KROUPOVOU 
Dodnes si živě pamatuji, jak jsme loni v létě sbírali podpisy, potřebné pro kandidaturu na-

šeho sdružení v komunálních volbách. Neuvěřitelné se stalo skutkem! Získali jsme potřebný 
počet podpisů, šli do voleb a získali 2 mandáty v zastupitelstvu. Následně došlo k rezignaci 
MUDr.  Toufara, a tak jsem jako první náhradník nastoupila na uprázdněný mandát. 

Znáte ten pocit, když jdete poprvé do nové práce? Trocha strachu z neznámého, napětí, ale 
i zdravá chuť jít do něčeho nového. Přesně tak jsem se cítila na svém prvním zastupitelstvu. 

Sama jsem se „vrhla“ do tématu DĚTSKÁ SKUPINA. Tato otázka je mi vlastní, mám doma 
dvě malé děti, a tak se celkem přirozeně setkávám s dalšími maminkami. Na jednom ze zase-
dání zastupitelstva jsem otázku dětské skupiny otevřela a se zájmem si vyslechla názory ostat-
ních kolegů. Jsme na začátku, myšlenku dětské skupiny, která by byla zřízena v Sušici městem, 
popř. městskou organizací, určitě nebudu opouštět. 

Nicholas Winton, zachránce stovek židovských dětí z nacisty okupovaného Československa, 
řekl kdysi Therese Mayové: ,,Nezapomínejte, že kompromis není nadávka. Život závisí na kom-
promisu. “. Myslím, že taková slova jsou užitečná i pro regionální zastupitele. Měli by, dle mého, 
více spolupracovat, vnímat názory ostatních bez ohledu na politickou příslušnost, naslouchat 
a hlavně se respektovat. Bohužel, takové chování u některých kolegů postrádám a spíše se 
setkávám s předsudky, stereotypy a nálepkováním. Ale zůstávám pozitivní a věřím, že se vše 
může změnit. 

Ještě před volbami jsem na facebookové stránce našeho sdružení napsala: „Sdružení Nezá-
vislí ze Sušice vnímám jako projev občanské společnosti…“. Takto vnímám naše sdružení stále. 
Nejsme uskupení spadající pod nějakou již definovanou politickou stranu, ale skupina lidí zají-
mající se o to, co se v našem městě děje. 

Do budoucna určitě silným tématem na sušické půdě zůstává NEMOCNICE. Aktuálně zejmé-
na s ohledem na tvorbu rozpočtu pro rok 2020. Zde je můj názor takový, že nemocnice je něco, 
do čeho se vyplatí investovat! Návratnost této investice sice nebude v penězích, ale v něčem 
mnohem důležitějším - lidském zdraví. 

Děkuji Vám, čtenáři, že čtete naši tiskovinu a prosím, buďte nezávislí!

OBČANSKÁ AKTIVITA, KTERÁ VZBUZUJE NÁŠ RESPEKT:
Jedná se o petici do Senátu s názvem „Petice na podporu zachování sušické nemocnice, 

i dalších malých nemocnic“. Ta se rozběhla v květnu 2018 a vznikla proto, že původní zastu-
pitelé ani jako celek ani jako jednotlivci nejevili o stav nemocnice prakticky zájem. Tato petice 
tak trochu spoléhala na to, že když předchozí petici z konce roku 2017 (5263 podpisů) zastu-
pitelstvo v podstatě ignorovalo, nová petice v nich probudí aktivitu zaměřenou na zachování 
sušické nemocnice ve funkčním stavu. V průběhu petice proběhl na našem náměstí i meeting 
za účasti celostátních televizních štábů a několika set obyvatel. Po devíti měsících, petice zís-
kala 10884 podpisů (z toho 2814 ze Sušice) a byla předána Senátu, projednána 23. 4. 2019 a při 
veřejném slyšení 18. 6. 2019. I přes naši snahu nepřijalo vedení města nikdy k této petici žádné 
stanovisko. Smekáme před nadšením skupinky lidí v čele s panem Ing. Vladimírem Říhou, kteří 
dokázali, že jim není lhostejné, co se kolem nich děje. To pokládáme za pravou ukázku fungující 
občanské společnosti. Více informací lze nalézt na: http://www. peticenemocnicesusice. cz/. 

PROSTOR PRO ZASTUPITELE KARLA JANDU
Dvakrát nevstoupíš do téže řeky… Jak jsem napsal v představení našich kandidátů před ko-

munálními volbami 2019, jsem vášnivý Sušičák. Hledám inspiraci všude a snažím se mít stále 
otevřené oči i srdce. Kritické myšlení považuji za součást hledání smyslu života. Chci hledat 
způsoby, nechci formulovat důvody, proč něco nejde…

V prvním roce jsem se v zastupitelstvu snažil obrnit trpělivostí. Především jsem se pokoušel 
navázat odborný a věcný dialog s ostatními zastupiteli, avšak averze vůči mně od mnohých 
pociťuji silné. Tito nejsou totiž ochotni dialog vést a zaměňují odborný názor za vlastní sub-
jektivní pocit či neochotu zvídat. Ne jednou jsem od některých slyšel: „…to je jenom tvůj názor 
o územním plánu, my máme jiný… proč nám pořád něco posíláš? Kdo to má pořád číst? Už nás 
to votravuje…“. Škoda, domníval jsem se (a stále věřím, že to tak má být), že být zastupitelem je 
poslání a úkol, a péče o veřejný prostor a péče o obyvatele i návštěvníka, a úsilí a práce a zodpo-
vědnost a aplikace vlastní odbornosti ve prospěch celku a… Nechci být zastupitelem do počtu, 
mávačem, pouličem očí. Ale třeba i Ti se pokusí. Přál bych si!

Po komunálních volbách 2018 došlo z mého pohledu k důležité změně. Zástupci občanské 
společnosti i nová mladá uskupení se podílejí na komunálním rozvoji. Řekl bych, že arogance 
moci byla trochu otupěna, ale ne všude. Ještě před rokem a čtvrt bylo dle „názoru“ předchozí-
ho zastupitelstva v sušické nemocnici vše zalito sluncem a jediný, kdo nemocnici škodil, jsme 
byli my, křiklouni. Nyní se špitál, zdá se, v dobrém odráží ode dna. A zásluha to rozhodně není 
minulého zastupitelstva a minulých zastupitelů! Občanská společnost a její píle, její zkušená 
i mladistvá energie i odborné vedení jednotlivců „dala na frak“ lhostejnosti a pasivitě, neřku-li 
lenosti. 

I proto se pokusím nadále Sušicku něco ze sebe věnovat a budu čekat, že úplný dialog 
konečně nastane. 

PROSTOR PRO ZUZKU HRABOU:
NEMOCNICE 2 ROKY OD PETICE - NOVÝ ZAČÁTEK
Na úvod bych ráda uvedla menší rekapitulaci. Na podzim roku 2017 soukromý provozovatel 

nemocnice společnost Penta Hospitals zavřela v sušické nemocnici chirurgické lůžkové oddělení. 
Chirurgickou ambulanci omezila pouze do odpoledních hodin ve všední dny a koncem roku 2017 
zavřela i dětské lůžkové oddělení. Máme 5 malých dětí a s veškerými úrazy jsme jezdili právě 
do sušické nemocnice. Myslela jsem zároveň na všechny ostatní občany z celé spádové oblasti, 
pro které dojíždění do klatovské či strakonické nemocnice musí být najednou obzvlášť časově 
náročné a nákladné pro rodiny s omezeným rozpočtem. Jako reakci na toto omezení zdravotních 
služeb jsem se rozhodla napsat Petici za obnovu základní péče v sušické nemocnici a tuto peti-
ci podepsalo 5263 občanů Sušicka. Díky této petici město zajistilo začátkem roku 2018 obnovu 
provozu chirurgické ambulance na 7 dní v týdnu na 24h denně. Pro mě toto bylo ale neuspokojivé 
řešení.  

Také proto jsme společně s panem Vladimírem Říhou,  Hankou Harantovou a dalšími sepsali 
celostátní Petici za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších malých ne-
mocnic určenou Senátu Parlamentu ČR. V létě roku 2018 se na sušickém náměstí konal mítink 
na podporu regionálních nemocnic, kam nás přijeli podpořit i zaměstnanci z Roudnické nemoc-
nice, kteří v tu dobu také bojovali za svoji nemocnici v Roudnici. Téměř 9 měsíců trvalo než se 
sesbíral potřebný počet podpisů a petice s počtem 10884 podpisů byla v únoru roku 2019 předá-
na do Senátu Parlamentu ČR. 

Rovněž začátkem roku 2019 nebylo krajem schváleno memorandum o převzetí sušické ne-
mocnice Plzeňským krajem a zastupitelé města Sušice přerušili převod majetku z Nemocnice 
Sušice o.p.s. zpět na město. Veřejné slyšení celostátní petice proběhlo v Senátu dne 18.6.2019 
za hojné účasti. Během roku 2019 se provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals, 
vyjádřila, že už nechce provozovat naší nemocnici a nadcházely kroky k jejímu předání zpět 
městu. Od září tohoto roku se stala novým provozovatelem nemocnice společnost založená 
městem Sušice.

Za ty dva roky jsem navštívila nemocnici několikrát, především s dětskými úrazy. Péče byla 
vždy kvalitní, ale něco se měnilo. Přišlo mi, že nemocnice, stále pod vedením Penty, chřadne. Ne 
zvenčí, ale uvnitř. Když jsem se dozvěděla, že nemocnice konečně přejde pod město, oddychla 
jsem si. Konečně přijde změna. Určitě jsem si nejen já položila otázku, bude to změna k lepšímu? 
Odpověď je rozhodně ano. Sušická nemocnice si pod tímto bývalým vedením za poslední 2 roky 
zkazila dobré jméno. Určitě je to lepší volba než společnost, které jde primárně o zisk bez ohledu 
na skutečné potřeby zdravotních služeb obyvatelstva. Teď si omezení služeb uvědomuji hlavně 
jako matka, která je ale schopná si děti převézt do nemocnice sama. Co si možná ale někdy ne-
uvědomujeme je to, že jednou také budeme staří. Budou mít naše děti čas nás vozit na operace, 
s úrazy či dalšími potřebami do vzdálenějších nemocnic? Není lepší mít fungující nemocnici hned 
„za rohem“? 

Nové vedení nemocnice se vrhlo do nastartování nemocnice naplno. V sušické nemocnici po-
kud vše dobře dopadne bude nový rentgen a hlavně počítačová tomografie - CTéčko.

lidově řečeno „tunel“. Když jsem se dozvěděla, že do nemocnice začátkem listopadu nastou-
pil doktor Ondřej Krajník z Roudnice, byla jsem ohromena. Slyšela jsem na pana doktora hodně 
chvály, je to vyhlášený a vážený doktor ve svém oboru. Zejména díky propojitosti s demonstra-
cemi a peticí na senát si vybral naši nemocnici pro svou další profesní cestu. Teď je šance v sušic-
ké nemocnici zpět nastartovat některá oddělení, samozřejmě za počáteční finanční podpory měs-
ta a kraje. Věřím, že spoluprací místního a externího personálu si sušická nemocnice zpět obnoví 
své dobré jméno.  Čeká se ještě na výběrové řízení na Ministerstvu zdravotnictví k opětovnému 
otevření lůžkové chirurgie a JIP a následnému nasmlouvání výkonů s pojišťovnami. Pokud vše 
dobře dopadne, měli bychom tuto šanci využít, vážit si ji, nebát se a nevzdát se. Věřím, že se za-
stupitelé města Sušice při sestavování rozpočtu na příští rok postaví k nemocnici odpověd-
ně a pomohou tak pozvednout životní úroveň všech občanů celé spádové oblasti Sušicka.

ZÁVĚREM
Ač se to zdá nepochopitelné, vypadá to, že zatím na naše snahy aktivně působit v zastupi-

telstvu města neexistuje většinová odezva „vládnoucí skupiny“ resp. její většiny. Místo toho, 
abychom jako „označená opozice“ bořila směr koalice, snažíme se tvořit a koalice nám to boří. 
Nějaká chyba…

Nic naplat, nenechme si vzít elán a tvořme nezávisle dál. A pokud máte chuť, tvořte ne-
závisle s námi!

TENTO LETÁK JE Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

6 15

PRVNÍ ROK
V KOMUNÁLNÍ POLITICE

ANEB JAK PLNÍME SLIBY

Neúprosný čas nás opět zanesl na pomyslný konec období, 
které nazýváme rokem. Sychravé počasí a více tmy jsou 

přímo předurčeny ke zpomalení našeho shonu a k posezení 
se svými blízkými. Je to čas Adventu, na jehož konci nás 

čekají Vánoce se svým kouzlem, štěstím i tajemstvím.
Ať i ty letošní jsou krásné a takové, jak o nich všichni sníme. 

PF 2020 NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE



ZASTUPITELSTVO 21. 11. 2018:
Při volbě předsedy finančního výboru byl podpořen náš kandidát doktor Toufar, který se 

dle svých slov přihlásil „pro odblokování vzniklé patové situace“. Navrhli jsme zřízení funkce 
městského architekta, což bylo schváleno a rada města byla pověřena přípravou potřebných 
kroků (pozn.: do doby vydání této tiskoviny však žádný doložitelný krok nebyl učiněn). Dále 
jsme navrhli, aby město podalo nesouhlas se stavbou a tedy aby se odvolalo proti územnímu 
rozhodnutí na umístění předmětné obří haly firmy Accolade v areálu Solo, a to za odborné po-
moci zpracovatele územního plánu, což bylo schváleno a provedeno. Úspěšně jsme otevřeli 
širokou debatu o stavu sušické nemocnice a požádali, aby se každé další zastupitelstvo proble-
matikou intenzivně zabývalo. V této souvislosti jsme navrhli a přesvědčili většinu, že je nutné 
za město zformulovat a odeslat provozovateli nemocnice dopis s vyjádřením nespokojenosti, 
a že je třeba na řešení problémů najmout experty. Předložili jsme také návrh našich kandidátů 
do jednotlivých komisí rady města, a dále jsme navrhli zřízení nových komisí vzhledem k reál-
ným potřebám (např. komise pro nemocnici), žel toto neúspěšně. 

ZASTUPITELSTVO 19. 12. 2018:
Byly schváleny jednací řády kontrolního a finančního výboru. Byl schválen rozpočet na rok 

2019, ke kterému jsme měli výhrady a střednědobý výhled rozpočtů organizací města. Dále se 
projednávala aktuální rozpočtová opatření a další. My jsme iniciovali tyto body:
•   Nemocnice Sušice - navrhli jsme písemně vyjádřit nespokojenost s činností nájemce su-

šické nemocnice (také díky aktivitě některých dalších zastupitelů), což se podařilo prosadit. 
•   Nová sportovní hala - předložili jsme odborné argumenty o nevhodném umístění nové 

sportovní haly a chtěli vyvolat opětovnou diskusi, kde halu a v jakém rozsahu je lépe po-
stavit. Chápeme, že novou funkční halu město potřebuje. Cena projektu rostla z původních 
cca 50 mil. Kč až na necelých 190 mil. Kč (velikost haly postupně narůstala). Nyní se cena 
snížila a hala se „osekává“. Obáváme se, že se cena v průběhu stavby opět zvýší, jako již ko-
likrát u velkých investic. Nesouhlasíme s umístěním haly do obytné části města „Na Hrázi“, 
což nám potvrdila písemná vyjádření dvou odborníků, kteří se podíleli na platném územním 
plánu (architekt Komrska a inženýr Musiol). Proti tomu nikdo nepředložil odborný protiná-
vrh, jen subjektivní, laické názory. Předpokládali jsme, že tyto odborné texty vyvolají alespoň 
revizi plánovaného umístění. Nestalo se tak a politické rozhodnutí nakonec „přetlouklo“ sta-
novisko odborníků a hala bude zřejmě nakonec postavena mezi obytnými domy, tedy na vel-
mi nevhodném místě. Moc nás to mrzí, avšak pro změnu umístění jsme nedokázali většinu 
přesvědčit. Dále jsme s Piráty doporučili opravit současnou halu za Sokolovnou u gymnázia, 
aby byl odstraněn havarijní stav. 

•   Projekt obří montážní haly firmy Accolade v areálu Solo - proběhla prezentace návrhu 
developera Accolade, a. s. , který chtěl na 14 hektarech areálu postavit halu pro automo-
bilový průmysl. S touto akcí vyslovilo zastupitelstvo již 31. 10. 2019 nesouhlas a město se 
odvolalo proti vydání územního rozhodnutí. Odvolalo se i několik dalších účastníků řízení, 
a to za pomoci našeho zastupitele. Odvolání bylo úspěšné, Krajský úřad Plzeňského kraje 
rozhodnutí sušického odboru výstavby zrušil a vrátil zpět k novému projednání. To bylo 
zahájeno, avšak vzápětí přerušeno do 30. 6. 2020. Tím vznikl časový prostor pro jednání 
s majiteli zbytkového areálu Solo o jeho budoucnosti. Dle našeho názoru by se mělo město 
o výkup zajímat.

 

ZASTUPITELSTVO 20. 2. 2019:
Byl schválen plán práce kontrolního výboru. Byla projednána majetková agenda, vybudo-

vání nové technické infrastruktury a některá rozpočtová opatření. My jsme iniciovali či doplnili 
tyto body:
•   Nemocnice Sušice – navrhli jsme, aby se město jednoznačně přihlásilo k odpovědnosti 

za fungující zdravotní péči. Dále jsme navrhli vyhledat krizového manažera resp. konzul-
tanta pro oblast zdravotnictví. I přes počáteční odmítnutí tohoto návrhu některými zastu-
piteli za ODS jsme při diskusi dokázali přesvědčit dostatek zastupitelů, návrh byl přijat. 
Zásadním bylo projednání „Memoranda k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravot-
ních služeb pro území Sušicka“ mezi městem Sušice, Nemos Sokolov s. r. o. a Plzeňským 
krajem. Memorandum, které jsme spoluformulovali, bylo jednomyslně přijato, avšak bylo 
následně krajem odmítnuto s tím, že nejdříve si musí město nemocnici zpětně převzít, vše 
s dosavadním nájemcem vypořádat a poté vypsat výběrové řízení na provozovatele ne-
mocnice (pozn.: k tomuto kroku díky osobní aktivitě mnohých osob včetně Piráta Pavla 
Haise a manažera Václava Rady došlo k datu 1. 9. 2019, když nyní probíhá revitalizace pro-
vozu nemocnice). V rámci přípravy převzetí byla vytvořena odborná neformální skupina 
konzultantů, jejichž aktivními členy jsou někteří z nás. Obrovskou práci odvedl se senátní 
peticí i s otevíráním dveří na důležitých místech Ing. Vladimír Říha, jemuž bezesporu patří 
velký DÍK. 

•   Volba nového předsedy finančního výboru – vzhledem k tomu, že náš zastupitel doktor 
Toufar rezignoval k 8. 1. 2019 na mandát zastupitele a předsednictví i členství ve finančním 
výboru města, byla provedena nová volba. Nepodařilo se nám však přesvědčit dostatek za-
stupitelů ke schválení některého z našich kandidátů, a tak jím byl zvolen zástupce ODS, což 
leccos nepěkného vypovídá o plnění zveřejněné „koaliční smlouvy“... ale to je problém aktérů 
této smlouvy, tedy ODS, ANO a Pirátů. 

ZASTUPITELSTVO 17. 4. 2019:
Byl schválen plán práce finančního výboru. Byl navržen nový člen za město do dozorčí rady 

Pošumavské odpadové, s. r. o. Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace na dopravní ob-
služnost, dále nákup hlasovacího zařízení, dotace pro Charitu, program i rezerva programu re-
generace městské památkové zóny (MPZ) i dotace na podporu činnosti volnočasových a spor-
tovních organizací. Byla projednána majetková agenda, plánovací smlouvy na budování nové 
technické infrastruktury a některá rozpočtová opatření. Byla přednesena zpráva o přípravě vý-
běru provozovatele vodohospodářského majetku koncesním řízení. Byl schválen nový jednací 
řád zastupitelstva. My jsme iniciovali či spolupracovali na těchto bodech:
•   Nemocnice Sušice – založení nové společnosti Sušická nemocnice s. r. o. – zastupitelstvem 

byl přijat návrh na založení nové společnosti města, která bude zpět přebírat provoz nemoc-
nice, čímž byli pověřeni radní Pavel Hais a manažer Václav Rada, a to jednomyslně. Je to veli-
ký úspěch, ze kterého máme zvláště radost, když jsme se několik měsíců podíleli na přípravě 
tohoto kroku a tématu se věnujeme již několik let. V závěru tohoto bodu Karel Janda veřej-
ně poděkoval Ing.  Vladimíru Říhovi za jeho práci pro záchranu sušické nemocnice, načež se 
ozval zasloužený potlesk i některých zastupitelů... 

•   Podněty pro přezkum hospodárného postupu města - navrhli jsme, aby finanční i kontrolní 
výbor provedly kontroly nákupu haly TJ a areálu Mabet, a aby prověřily hospodaření TJ se 
svěřenými veřejnými prostředky. Zde vycházíme z našeho názoru, že pokud vedení města 
hospodaří s veřejnými prostředky, mělo by být ve svých rozhodováních nejenom odpovědné 
a hospodárné, ale i velmi transparentní. Spravovat veřejné prostředky s péčí řádného hospo-
dáře je základní povinnost zastupitele a radního města. Podpořili nás jen další dva zastupite-
lé, proto nebyl návrh přijat. Zastupitelé, kteří kontrolu neumožnili, si tím sami na sebe nalepili 
nálepku netransparentnosti, což je dle našeho názoru ve vztahu k hospodaření s veřejnými 
prostředky nepřijatelné. Může to být i důležitá zpráva pro občany. 

•   Návrh schůzky s majitelem Solo - vzhledem k tomu, že město zahájilo proces posuzová-
ní návrhů na změny územního plánu Sušice a že potřebuje řešit vlastní strategii rozvoje, je 
zbytkový areál Solo důležitý. Jde i o poslední rozvojové území ve městě. Proto jsme navrhli 
zorganizovat co nejdříve otevřené neformální pracovní setkání „hlavního majitele“ bývalého 
podniku Solo Sušice se zastupiteli. I když nedošlo k žádnému rozhodnutí, alespoň proběhla 
otevřená debata. Podstatné je, aby to, co bude vznikat v areálu Solo, bylo v zájmu majitele, 
v souladu s územním plánem a skutečnými potřebami rozvoje Sušicka formulované odbor-
níky. Názory politiků = zastupitelů = laiků by s tím neměly být v rozporu. 

ZASTUPITELSTVO 19. 6. 2019:
Poprvé bylo na veřejném zasedání zastupitelstva v Sušici využito hlasovací zařízení a byl 

pořízen trvalý audio vizuální záznam, který je uložen na www stránkách města (pozn.: v sou-
časnosti jsou záznamy hůře dohledatelné, nemají na webu své logické umístění či vlastní odkaz 
a proč, můžeme jen spekulovat…). Byly vzaty na vědomí zápisy z jednání finančního a kontrol-
ního výboru. Byly schváleny podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče. Byla 
schválena dotace pro dětský sbor na oslavy 50. výročí vzniku. Byl určen zastupitel (místosta-
rosta) pro pořízení změny územního plánu (pozn.: do doby vydání této tiskoviny nás v zastupi-
telstvu místostarosta zatím o žádných krocích neinformoval, byť uvedl, že pověření chápe jako 
roli koordinátora a že bude vytvořena pracovní skupina, do které počítá i s architektem Karlem 
Jandou...). Byla schválena dotace na úpravy bytu a darovací smlouva na umístění sběrných 
kontejnerů elektro odpadů. Byla projednána majetková agenda. Byl schválen závěrečný účet 
města za rok 2018 přes naše připomínky, že ekonomické vysvětlení chybí. Byla schválena roz-
počtová opatření i pravidla finančního hospodaření města. Byly poskytnuty první ekonomické 
a provozní údaje o nemocnici a byly schváleny odměny členům výborů a komisí. My jsme ini-
ciovali či spolupracovali na těchto bodech:
•   Zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva - byl schválen návrh naší zastupitelky Jitky 

Kroupové na zveřejňování zápisů ze zastupitelstev na webových stránkách města. 
•   Dětská skupina – Jitka Kroupová také navrhla diskusi k možnosti zřízení tzv. dětské skupiny, 

což je zařízení, které může zajišťovat péči o děti již od jednoho roku do 6 let, díky své flexibi-
litě umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, přičemž se jedná 
o menší skupiny dětí. Po diskusi se zastupitelé většinově shodli, že toto vlastně nedoporuču-
jí, ale ani tomu nechtějí bránit. Respektujeme toto názorové spektrum. 

•   Sušická nemocnice s. r. o. – jednoznačně jsme podpořili rozpočtové opatření v částce 22 
mil. Kč pro nemocnici. 

•   Návrh schůzky s majitelem Solo Martinem Davidem - i přes nesouhlas 7 zastupitelů 
z ODS se podařilo schválit náš návrh na neformální schůzku s majitelem zbytkového areálu 
Solo o dalším využití tohoto rozsáhlého území. Sjednáním a přípravou byl pověřen starosta 
(pozn.: do doby vydání této tiskoviny usnesení nenaplnil). 

ZASTUPITELSTVO 11. 9. 2019:
Byly vzaty na vědomí zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. Poměrně hladce 

byl schválen návrh na úpravy a doplnění sauny v bazénu odhadem za 4 mil. Kč (!), byť jsme 
v té souvislosti navrhovali, aby byla nejprve vyhodnocena (ekonomicky, technicky, provozně) 
investice jako taková včetně plynoucích provozních nákladů a dalších zátěží rozpočtu města 
(opravy, havárie, modernizace) a aby se zjistily v celé možné šíři další potřeby (např. rozšíření 

kapacit kondičního plavání, přemístění ochlazovacího bazénku sauny do intimnější pozice) – 
k tomu ale většina mlčela… Dále byl aktualizován a schválen program regenerace památkové 
zóny, byla projednána majetková agenda, byla schválena rozpočtová opatření. Dlouhá debata 
o smírném řešení soudního sporu s pojišťovnou byla dokončena ne zcela právně jednoznač-
ným odsouhlasením, že město mj. odpustí penále, s čímž nesouhlasíme. 
•    Nemocnice Sušice s. r. o. – radní Pavel Hais informoval o převzetí provozu, o personálně ne-

zabezpečené interně, o stavu provozní ztráty a o přípravě startu „nové nemocnice“ k 1. 1. 2020. 

Poté předkládal náš zastupitel několik dotazů a bodů, na které ale nikdo z vedení města (bo-
hužel, jako již v minulosti opakovaně !) relevantně nereagoval. Dotazy a body se týkaly:
•   Nenaplnění pověření starosty města sjednat neformální schůzku s vlastníkem zbytkového 

areálu Solo, když jde o důležitou schůzku k prověření možnosti společného postupu na vy-
užití tohoto areálu. Pan starost byl požádán, aby tuto schůzku svolal. Ta je důležitá nyní o to 
více, neboť se investor opět snaží oživit myšlenku vybudování obchodního centra na mís-
tě bývalé sirkárny. To mu však neumožňuje současný územní plán. Nový návrh se jej snaží 
účelově obcházet. Zásadní je, aby vše, co bude v areálu Solo budováno, bylo v souladu s po-
třebami města, s územním plánem a odbornými stanovisky. Amaterská kreativita laiků, byť 
politiků, může rozvoj města poškodit. 

•   Nereagování na připomínky a podněty našeho zastupitele k zápisům z rady města. Jednalo 
se vesměs o odborné připomínky k umístění bankomatu Moneta Money Bank do městského 
objektu č. p. 29/I, dále k zjišťování stavu způsobilosti k užívání městského bytu, k typová-
ní umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad, ke zprovoznění zázemí Pošumavské 
odpadové s. r. o. , k požadovanému předložení bilancí provozu některých městských budov, 
k připravovanému projektu denního stacionáře Klíček, který není vhodně řešený a umístěný, 
k autobusové zastávce u Úřadu práce i k budoucímu účastenství zástupců města v projektu 
Douzelage. 

•   Připomínkovali jsme též nově rekonstruované parkoviště „U Gábora“, kde chybí stromy a kde 
se pro označení parkovacích stání použil nástřik bílou barvou místo jinak barevných kostek, 
což je nyní již běžné i v daleko menších sídlech. 

•   Dále jsme se pokusili zjistit, co a jak koná městská rada v oblasti zřízení funkce městského 
architekta, což dostala již v loňském roce od zastupitelstva za úkol. Karel Janda se nabídl, že 
si sám vezme zajištění úvodního semináře za úkol, ale opět bez jakékoli odezvy...

•   V neposlední řadě žádal náš zastupitel, aby zastupitelé obdrželi včas poslední návrhy různých 
projektů, např. úprav ulice Lerchova před ZŠ, nebo aby dostali vyčíslení nákladů na údržbu 
městské zeleně ve vztahu k tomu, jak tato mnohdy vypadá, kolik stojí, zda by nešla prová-
dět šetrněji popř. zda by nebylo vhodné zřizovat na některých veřejných plochách štěrkové 
místo trvalkových záhonů, které jsou na údržbu levnější (nabídl kontakt na sušického rodáka, 
který se danou problematikou zabývá). Opět bez odezvy…

•   Dále konstatoval, že je nutné se zamyslet nad nedobrými výsledky Sušice v anketě Město 
pro život a položil dotaz ohledně nefungující části státní správy v Sušici na poli vodoprávním 
po odchodu paní Kalné, kdy mnoho projektů a řízení se zastavilo, přičemž některé z nich jsou 
za správní lhůtou. Odpovědí je, že již úřad má zajištěné náhrady, které nastoupí k říjnu 2019, 
ale do té doby nelze nic jiného dělat…

ZASTUPITELSTVO 13. 11. 2019 (ZATÍM POSLEDNÍ):
Byly diskutovány připomínky k zápisu z posledního zastupitelstva - na příkladu zápisu z jed-

nání zastupitelstva dne 11. 9. 2019 jsme poukázali na nedostatečnost těchto zápisů, kdy v nich 
zcela chybí důležité momenty jednání. Jde především o podněty a diskusi. Toto považujeme 
za porušování jednacího řádu zastupitelstva. Doplnění zápisu požadovali i další dva zastupi-
telé. Proběhla diskuse, jak by měl zápis vypadat. Trvale podporujeme zvyšování kvality toho-
to materiálu tak, aby opravdu věrně zachytil průběh jednání. Náš návrh však nebyl schválen. 
Dále byl vzat na vědomí zápis z jednání finančního výboru a bylo schváleno přijetí dotací pro 
dobrovolné hasiče. Podpořili jsme mimořádnou žádost Oblastní charity Sušice na dofinanco-
vání terénních pečovatelských služeb v částce 124 tisíc korun. Vzhledem ke stárnutí popu-
lace hodnotíme jak „Charitu“, tak „Sociální služby“ jako potřebné organizace ve městě. Byla 
schválena všechna rozpočtová opatření i dotační tituly pro příspěvkové organizace ve městě. 
Byly schváleny dotace na obnovu objektů v památkové zóně jakož i veřejnoprávní smlouvy 
k přenosu působnosti projednávání přestupků. Byla projednána majetková agenda a smlouva 
o poskytnutí dotace kraje na provoz chirurgické ambulance. Byl odsouhlasen záměr založení 
organizace destinačního managementu Sušicko.  Dále jsme byli seznámeni s vývojem nemoc-
nice – velmi optimisticky vystoupili Pavel Hais, Václav Rada a Ondřej Krajník. Proběhla diskuse 
s dotazy na stavbu sušických objektů - sportovní ubytovna Pila a dům č. p. 10/I. Za nás jsme 
iniciovali tyto body:
•   Podnět k průzkumu stavu infrastruktury v ul. Pod Svatoborem a Nerudova - nedokázali 

jsme prosadit, aby bylo Odboru majetku a rozvoje města uloženo provést objektivní průzkum 
stavu povrchu dvou ulic a sítí pod nimi. Důvodem byl výsledek šetření našeho zastupitele 
na místě a i informace od občanů z této lokality (paní Holečkové), kdy je zjevné, že se dláždě-
ný povrch propadá a něco nedobrého se v podloží děje. 
Dále jsme v průběhu diskuse připomněli dosud nenaplněný úkol pro radu města na zřízení 

městského architekta, k čemuž se starosta vyjádřil, že jsou důležitější věci. Pan místostarosta 
Jelínek nás pak ubezpečil, že spolupráce s Ing,arch. Komrskou na přípravě změny územního 
plánu probíhá, ale jak, to už řečeno bohužel nebylo…
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