
Hodnocení zastupitelstva města Sušice konaného dne 18.12.2019. 

       Přinášíme krátké zhodnocení průběhu jednání zastupitelstva města Sušice. Hodnotíme 
jen některé body programu, které se nám zdají zajímavé a důležité. Stále máme celkově 
nepříjemný pocit, že se i nadále nedaří uplatňovat odborná stanoviska, že většina 
zastupitelů neposlouchá či nerozumí (nebo nechce rozumět) konkrétním argumentům, když 
na ně nedokáží ani proti argumentovat, a dále, že nová pirátské krev poněkud „ochladla“ 
v prostředí městské rady. I přesto všechno dále věříme ve zdravý rozum, v lepší a 
úspěšnější rozvoj Sušicka. Věříme, že se blíží chvíle, kdy se častěji prosadí odborná 
stanoviska než pouze laické a politické názory, kdy konání radnice bude transparentnější, a 
kdy bude více úřadovat korektnost či slušnost, kterou velmi neobratně porušil sám starosta 
svou definicí "facebookové královny". 

Celé hodnocení ZDE: 

Nyní konkrétně: 

Na posledním letošním zastupitelstvu byla především projednávána sušická nemocnice, 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 a rozpočet města na rok 2020 s 
naplánovaným a dle nás velmi rizikovým deficitem cca 140mil.Kč. Rozpočty a výhledy byly 
odsouhlaseny dle radniční předlohy, byť jsme ho našimi hlasy nemohli podpořit. Dále byly 
schváleny rozpočty příspěvkových organizací města. Velmi významná byla debata i 
rozhodnutí o směřování Sušické nemocnice s.r.o., kde jsme jednoznačně zastánci "plné 
akutní péče" v rozsahu roku 2015 a dříve. Dále byla na zastupitelstvu schvalována aktuální 
rozpočtová opatření, cena vodného a stočného na rok 2020, smlouva o poskytování dotace 
na provoz chirurgické ambulance a související, navýšení vkladu města do Pošumavské 
odpadové, s.r.o. včetně nové společenské smlouvy. Dále se jednalo o poskytnutí dotací na 
pronájem ledové plochy, o odpisu pohledávek a o úpravách obecně závazných vyhlášek 
města týkajících se poplatků ze psů, záboru veřejných prostranství a poplatků za odpady. V 
neposlední řadě byly schváleny odměny členům komisí a výborů, byl projednán zápis z 
jednání kontrolního výboru i návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva. V 
diskusi zazněly informace o bývalém poskytování bezplatných právních služeb advokátní 
komorou na sušické radnici, dotazy a podněty na možná vylepšení dopravní bezpečnosti 
např. v ulici TGM u Sokolovny - opravdu nebezpečný přechod pro chodce, dále dotazy 
směrem k situaci v městské společnosti Nemocnice Sušice o.p.s. (ta je v likvidaci a 
hospodaří s nepochopitelnou ztrátou 20 tis. Kč/rok, což většinu zastupitelů v podstatě 
nezajímá...). Také bylo v diskusi veřejně poděkováno těm, kteří skutečně pracovali a pracují 
na záchraně sušické nemocnice, když do této skupiny patří i řada obyvatel z tzv. 
občanských aktivit. 
 
Za naše uskupení jsme navrhovali především tyto body a podněty: 
- vyškrtnutí akce nová sportovní hala z rozpočtu pro rok 2020 s výdaji ve výši 40 mil.Kč, 
která je hlavně velmi špatně umístěná a i z důvodu vyšší priority – „ rozjezd“  sušické 
nemocnice. Náš návrh nebyl podle očekávání přijat, neboť většina zastupitelů více věří 
vlastním pocitům nežli vyjádřením erudovaných specialistů - autorů platného územního 
plánu. Novou sportovní halu chceme podpořit, avšak pouze při umístění do skutečného 
sportovního areálu, tedy mezi tok řeky Otavy a ulici Volšovská, a v situaci lepšího 
rozpočtového výhledu - nyní je opravdu prioritní nemocnice, 
- zařazení akce Sušická nemocnice - nové vybavení ve výši cca 23 mil.Kč do rozpočtu na 
rok 2020, aby si Sušická nemocnice s.r.o. nemusela brát úvěr s ručitelstvím města - návrh 



nebyl přijat a nebylo nikým (ani městskými odborníky na finance) vysvětleno, proč je úvěr 
od banky pro nemocnici výhodnější nežli přímý rozpočtový výdaj, 
- navýšení výdajů do domu č.p.10/I v Sušici - revize statiky domu, krovu a z toho plynoucí 
opatření, plánování modernizace bytů, oprava a zateplení dvorních fasád včetně výplní 
otvorů a nové vybavení informačního centra - návrhy nebyly přijaty, když ho předtím 
nepodpořila ani městská rada, a názor nebyl změněn ani po vystoupení jednoho z nájemců 
bytů v patře, který sdělil, že by stačilo, aby město udělalo dvorní fasády a další úpravy 
dvorku, že by si byty zmodernizovali klidně sami, když s tím město bude alespoň 
souhlasit... Opět bez odezvy vedení města, radních, vedoucího odboru majetku a rozvoje 
města, prostě nic... , 
- novou položku do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "architekt města - úvodní 
seminář" - dle doporučení rady byl výdaj na náš návrh schválen, 
- novou položka do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "architekt města - zřízení funkce" 
- návrh na zajištění mzdových prostředků či honoráře nebyl přijat, když ho předtím 
nepodpořila ani městská rada, 
- novou položka do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "Fuertes Development - ÚP" , 
když jsme navrhovali, aby si samo město nechalo zpracovat analýzu možných  dopadů 
výstavby dalšího obchodního centra v Sušici - návrh nebyl přijat, když ho předtím 
nepodpořila ani městská rada, přičemž radní  zřejmě zvažují případně rozhodovat v této 
oblasti věštěním z koule či pohledem z okna..., 
- novou položka do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "Bytová politika - ÚP", když jsme 
navrhovali, aby si město nechalo zpracovat analýzu demografického výhledu a možných 
variant potřebné bytové výstavby na Sušicku - návrh nebyl přijat, když ho předtím 
nepodpořila ani městská rada, přičemž radní  zřejmě bytovou politiku nepovažují za důležité 
téma..., 
- novou položku do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "Chata s rozhlednou Svatobor - 
zřízení samostatného vstupu na rozhlednu", když jsme navrhovali, aby město zřídilo 
automatizovaný vstupní systém na rozhlednu nezávislý na provoz chaty - návrh nebyl přijat, 
a to ani ve verzi protinávrhu Václava Černého, kdy by do rozpočtu byla zřízena organizace 
za účelem ověření takového řešení studií případně projektem,  

- nová položka do rozpočtu města na rok 2020 s názvem "Karel Houra - pozůstalost", když 
jsme navrhovali, aby město zajistilo a využilo pozůstalost po architektu Karlu Hourovi, 
kterou od rodiny získali ve prospěch města architekt Janda a doktor Lhoták. Návrh nebyl 
přijat, když ho předtím nepodpořila ani městská rada, avšak po jednání doktor Lhoták 
znovu přislíbil svou aktivitu. Tak uvidíme, snad pozůstalost zatím v prostorách muzea 
Šumavy neshnijí. 
 
I nadále máme celkově nepříjemný pocit, že se nadále nedaří uplatňovat odborná 
stanoviska, že většina zastupitelů neposlouchá či nerozumí (nebo nechce rozumět) 
konkrétním argumentům, když na ně nedokáží ani proti argumentovat, a dále, že nová 
pirátské krev ochladla v prostředí městské rady. I přesto všechno dále věříme ve zdravý 
rozum a v lepší a úspěšnější rozvoj Sušicka. Věříme, že se blíží chvíle, kdy se častěji 
prosadí odborná stanoviska, kdy konání radnice bude transparentnější  a kdy 
bude více úřadovat korektnost či slušnost, kterou velmi neobratně porušil sám starosta 
svou definicí "facebookové královny". 


