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BOD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SUŠICE dne 11.11.2020: 

Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální stav – PŘEVOLBA RADY MĚSTA SUŠICE 
 
předkladatel : Karel Janda, 03.11.2020 
 

V Dohodě o povolební spolupráci z října 2018 mezi ODS, ANO a Piráty je u bodu 5) Nemocnice 
Sušice uvedeno, že: 
a) bude pokračováno v komunikace s Plzeňským krajem a provozovatelem nemocnice o možnostech 
dlouhodobě udržitelného provozování sušické nemocnice, 
b)bude zřízena odborná pracovní skupina se zaměřením na řešení sušické nemocnice, 
přičemž garantem tohoto je: Bc. Petr Mottl, František Jelínek… tolik citace. 

 
Nakonec to dopadlo zcela jinak. Dle většinové vůle zastupitelstva města (!) byla nemocnice 

vytržena ze spárů Penty a město založilo svou novou společnost pro převzetí toho, co zbylo z provozu 
nemocnice a pro její zpětné plnohodnotné využití. Svou vůli o směřování sušické nemocnice projevilo 
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12.2019, a to usnesením pod bodem b) 2) Zastupitelstvo 
města vzalo na vědomí možné varianty provozu Sušické nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 
01 Sušice, IČO: 081 76 302 a doporučuje radě města jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) – 
provoz nemocnice se třemi lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a 
ambulancemi včetně pohotovostní služby. 

 
Do této doby se nepodařilo ani Bc. Petru Mottlovi ani Františku Jelínkovi naplnit žádný z bodů 

Dohody o povolební spolupráci a ani doporučující usnesení zastupitelstva! Naopak možno konstatovat, že 
Bc. Petr Mottl skutečně nedokázal za 14 let vyjednat ani s orgány ČR ani s Plzeňským krajem efektivní a 
oprávněnou finanční podporu sušické nemocnici anebo její začlenění do struktur zdravotní péče v našem 
regionu! A k tomu ještě společně radní za ODS a ANO zásadně destabilizovali chod znovu rodící se Sušické 
nemocnice s.r.o. tím, že 14.9.2020 odvolali jednatele Pavla Haise a Václava Radu. 
 

Jelikož rada města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o. již dvakrát zásadně pochybila, 
a to tím, že: 

1) nerozhodla za 10 měsíců, zda naplní či nenaplní výše uvedené doporučení zastupitelstva města 
z 18.12.2019 (!), což by mělo být již předmětem činnosti kontrolního orgánu zastupitelstva, 

2) nedodržela vůči zastupitelstvu města informační zvyklost před odvoláním jednatelů Pavla Haise 
a Václava Rady (neposlala týden dopředu Program rady města s předmětným bodem projednávání),  
 

přichází do úvahy, a to i vzhledem k aktuálnímu velmi špatnému stavu v Sušické nemocnici s.r.o. , 
„převolení“ členů valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., tedy „převolení“ členů Rady města Sušice. 
 
 Předkládám návrh nového složení Rady města Sušice, které odpovídá širokému rozložení 
odpovědnosti za sušickou nemocnici na celé zastupitelstvo města, takto: 
- starosta (1. radní) – vzhledem k výsledkům komunálních voleb 2018 patří jistě straně ODS, avšak nelze 
nadále akceptovat Bc. Petra Mottla (nového starostu navrhne ODS), 
- místostarosta (2. radní) – vzhledem k výsledkům voleb 2018 patří jistě straně ANO, avšak nelze nadále 
akceptovat Františka Jelínka (nového místostarostu navrhne ANO), anebo dále může být funkce svěřena  
Pirátům, protože z pozice místostarosty by mnohem efektivněji jednali se státem i krajem nežli doposud 
zástupci ODS a ANO, 
- 3. radní  - Piráti anebo ANO vzhledem k jejich možné dohodě o místostarostovi, 
- 4. radní – Nezávislí ze Sušice, 
- 5. radní – Sušičtí a STAN, 
- 6. radní – Rozumní nebo ČSSD nebo KDU-ČSL nebo KSČM (záleží na jejich dohodě), 
- 7. radní – by měl být svěřen Pirátům, a to vzhledem k tomu, že se jako jediní z dosavadní koalice skutečně 
zasloužili o „záchranu nemocnice“. 
 

Převolbu rady města možno provést veřejným či tajným hlasováním. 



   
Podklad pro jednání ZM Sušice dne 11.11.2020_Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální stav – předkladatel Karel Janda str.2 

PROTO FORMULUJI návrhy na usnesení takto: 
 

a) Zastupitelstvo města Sušice pověřuje kontrolní výbor ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva 
města ze dne 18.12.2019, kdy „Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možné varianty provozu 
Sušické nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, a 
doporučuje radě města jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) – provoz nemocnice se 
třemi lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi 
včetně pohotovostní služby.“ 

 
b) Zastupitelstvo města Sušice odvolává z funkce starosty Bc.Petra Mottla, z funkce místostarosty 

Františka Jelínka a další členy rady města Janu Švelchovou, Jana Lhotáka, Pavla Javorského, 
Pavla Haise a Václava Černého. 

 
c) Zastupitelstvo města Sušice volí 

 
c)1) starostu (starostku) města … 
c)2) místostarostu (místostarostku) města … 
c)3) radního (radní) … 
c)4) radního (radní) … 
c)5) radního (radní) … 
c)6) radního (radní) … 
c)7) radního (radní) … 

 
 
Návrhy předkládá Karel Janda, 03.11.2020 

 


