
HODNOCENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 11.11.2020. 

Kdo sledoval jednání zastupitelstva 11.11.2020 si jistě udělal další 
obrázek o sušické demokracii i o situaci okolo naší nemocnice. Ta byla 
jako vždy hlavním tématem. Celkově lze konstatovat, že starosta města 

řízení schůze často nezvládal, a to zvláště tím, že místo, aby jednání řídil, po celou dobu reagoval téměř na 
každý „jiný“ příspěvek a trvale „protlačoval“ pouze svoje názory. Opět se ukázalo, že politická většina ve 
městě vzniklá po komunálních volbách podzimu 2018 si není ochotna přiznat, že zavinila totální 
destabilizaci nemocnice, omezení zdravotní péče s velmi nejasným koncem a nereaguje ani na výrazné 
signály od lékařů a některých pracovníků nemocnice. Že nejde o kvalitu zdravotní péče, a tedy že nejde o 
lidi, ukázalo i neschválení návrhu na rozšíření dozorčí rady o odborníky (lékaře, ekonomy), neboť tento 
orgán byl ryze účelově sestaven k naplňování politických rozhodnutí v nemocnici. O tom svědčí i některá 
vystoupení (Sušičtí – STAN) v duchu, že sice nemocnici nerozumějí, ale nebudou zasahovat do 
nastartovaných změn. Úsměvná až trapná byla snaha zastupitele Bartoše (ODS) a pana starosty (ODS) o 
ukončení natáčení zasedání zastupitelstva zástupcem občanské iniciativy a následné poučení tajemníka 
úřadu o tom, že za doby nouzového stavu, kdy máme nařízením vlády omezen pohyb, by lidé, co nebydlí 
v Sušici či nemají zde nemovitosti, neměli být na jednání zastupitelstva, ale doma. Že by se báli veřejnosti? 
A kde je jejich proklamovaná snaha najít řešení, když nechtějí debatovat ani s koaličními Piráty, ani 
s opozicí, ani s občanskou iniciativou?  

Nyní krátce k některým bodům jednání: 

V rámci návrhu na převolení rady města včetně starosty bylo konstatováno, že nebyla naplněna koaliční 
smlouva mezi ODS, ANO a Piráty v oblasti zdravotnictví, který si na sebe vzal starosta Mottl (ODS) a 
místostarosta Jelínek (ANO), tedy v úkolu jednání s krajem a vytvoření pracovní skupiny k problematice 
sušické nemocnice. Dále bylo konstatováno, že radou města nebylo dosud přikročeno k realizaci 
doporučení zastupitelstva města z prosince 2019 o směřování  rozvoje zdravotní péče na Sušicku. Na to 
starosta reagoval, že šlo pouze o doporučení a na opakované dotazy nakonec neodpověděl, zda plný rozsah 
činnosti nemocnice podporuje či nikoli. 

Návrh na rozšíření dozorčí rady nemocnice (dále jen DR) o odborníky, kteří by zkvalitnili rozhodování, 
neprošel. Tím nám vychází, že jim nejde o kvalitu práce DR, ale skutečně jen o prosazování vlastních 
politických rozhodnutí. To ostatně DR svojí činností, kdy záhy po svém jmenování, aniž by nemocnici 
navštívila, navrhla odvolání jednatelů, potvrzuje. Důvody, pro které byly jednatelé Hais a Rada odvoláni, 
považujeme i nadále za zástupné. A tak „kvalitu rozhodování o nemocnici“ budou i nadále tvořit odborníci 
v oblasti telekomunikací, odpadového hospodářství, provozu prádelny a IT technologií. Jediný člen, který se 
nemocnicí dlouhodobě věnuje, včera práci DR oprávněně kritizoval a poukazoval na neudržitelnost situace, 
přičemž ani toto nepohnulo s většinou přítomných členů rady města ve funkci valné hromady sušické 
nemocnice. 

Příspěvek o legitimitě DR poukázal na to, že díky chaosu při jejím jmenování, je její vznik v obchodním 
rejstříku, který by měl odrážet realitu, datován až na 15. říjen 2020. Takže doporučení na odvolání 
jednatelů předložil neexistující orgán!!! To však většině zastupitelů (ODS, ANO, Sušičtí – STAN, Rozumní) 
vůbec nevadí. 

Odkup cesty na Volšovskou Stráž od Lesů ČR spíše připomínal obhajobu protistrany než zájmů města a 
ukázal, jak se skutečně starosta stará o potřeby svých občanů. Místo, aby byl podporován postup 
umožňující snížit cenu, tedy jednat na nejvyšší úrovni, zaznívaly věty „Lesy musejí také jednat s péčí 
řádného hospodáře“. 

Těsně před jednáním zastupitelstva „přistál na stůl“ návrh na dovolení člena dozorčí rady (DR) společnosti 
Pošumavská odpadová, s .r.o., neboť právě končí funkční období dosavadního člena DR starosty Mottla. 



Narychlo předložený návrh usnesení zněl, aby zastupitelstvo schválilo opět starostu do této funkce. Proti 
tomu byl dán zastupitelem Nikodémem protinávrh, aby do této funkce byla zvolena naše zastupitelka Jitka 
Kroupová. Protinávrh pana Nikodéma nebyl schválen, podpořili jej pouze Piráti , ČSSD, KSČM a za NzS Karel 
Janda, když se Jitka Kroupová zdržela. Tedy pro bylo pouze 6 hlasů. Nadále považujeme za velmi nevhodné, 
aby členem dozorčí rady byl současně nejvyšší zástupce města, který zastupuje město – společníka 
Pošumavská odpadová, s.r.o. na jednání valné hromady této společnosti, který navíc v této funkci dle nás 
selhává, když ani zastupitelstvo objektivně neinformuje o tom, že příští valná hromada společnosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o. dne 24.11.2020 bude jednat o odvolání jednatele Ing.Skrbka kvůli údajnému 
porušování účetních a daňových zákonů a předpisů. 

Na dotazy o plnění příjmové stránky rozpočtu města v tomto roce vystoupila vedoucí finančního odboru 
úřadu města a ujistila zastupitele i veřejnost, že propast příjmů letošního roku nebude tak razantní, jak se 
předpokládalo po první vlně koronavirové krize. Výborně, ale v tom případě zcela nechápeme argumentaci 
pro odvolání jednatelů Haise a Rady resp. argumentaci, že do nemocnice nemohou už jít žádné další 
prostředky města… 

První sušické referendum - v závěru zastupitelstva byla podána informace o tom, že přípravný výbor dne 
11.11.2020 podal na MÚ Sušice historicky první návrh na konání referenda v Sušici, které se týká jednak 
nemocnice a jednak výstavby nové sportovní haly. Referendum tedy bude, otázkou však je, kdy? To nyní 
záleží zejména na rychlosti kontroly návrhu a podpisových archů ze strany MÚ Sušice a následně na 
zastupitelích, kteří budou stanovovat datum pro vyhlášení referenda (návrh termínu konání byl podán na 
den 16.1.2021, ale uvidíme). 

Závěrem lze říci, že včerejší jednání situaci nikam neposunulo, a to díky neochotě přiznat, že situace v 
nemocnici po 14. září 2020 není dobrá a že práce bývalých jednatelů byla spíše kvalitní a směřovala k znovu 
obnovení komplexní péče ve prospěch občanů. Pozitivní je, že jasně zazněly argumenty, které toto 
potvrzují, a bylo poukázáno na problémy, které by se měly řešit. Za to nyní odpovídá v plném rozsahu nový 
ředitel, DR a nejvyšší vedení města.  Změnu by mohlo nyní přinést snad už jen buďto nové vedení 
Plzeňského kraje, pokud tedy bude od vedení města ochota jednat a popřípadě přistoupit na kompromis, 
anebo výsledek referenda. Důležité je, aby občané sledovali vývoj a jasně dali na vědomí svoje názory. 

Co však včera z našich úst nezaznělo, je veliké poděkování zdravotníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům 
Sportoviště Sušice a Ing. Hamákovi osobně, kteří nyní působí a pomáhají v nemocnici. DĚKUJEME VÁM 
VŠEM ZA VAŠE NASAZENÍ A AKTIVITU V SOUČASNÉ NELEHKÉ DOBĚ! 


