HODNOCENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 16.12.2020.
Rozpočet na rok 2021 a nemocnice. To byla asi hlavní témata posledního zastupitelstva
roku 2020, jenž se zařadí mezi jakési „divné roky“. Při projednávání rozpočtu se mluvilo o
tom, jak to s tou městskou kasou vlastně je, když v květnu 2020 jsme byli (zastupitelé)
informování o tzv. covid rozpočtu a o tom, že na tom město vůbec není dobře, a nyní z
návrhu rozpočtu na rok 2021 vyplynulo, že úspora rozpočtu z roku 2020 zapojená do
rozpočtu 2021 je cca 77 milionů korun! Peníze tedy jsou a zdá se, že dále i budou (dle
prohlášení vedení města a vedoucí finančního odboru), otázkou je, na co je město použije.
V návrhu rozpočtu zpracovaném vedením města nám velmi chybí zejména základní
filozofie rozpočtu a obecné shrnutí toho, co může považovat město na daný rok za to
důležité a prioritní, a co považuje za to zbytné a odložitelné. Myslíme si, že i veřejnost by
se tím v souhrnu jednotlivých položek příjmů a výdajů daleko lépe vyznala. Náš zastupitel
Karel Janda navrhl usnesení, aby se zatím nečerpaly výdaje určené na výstavbu sportovní
haly do doby, než bude znám výsledek referenda, které se otázkou výstavby haly také
zabývá. Toto usnesení ale nebylo přijato, pro byli pouze Nezávislí a paní Milena Stárková
(ČSSD). Návrh rozpočtu města na rok 2021 i střednědobý výhled tak byl přijat ve znění,
jak byl vedením města navržen, tedy s hlavní prioritou nové sportovní haly a také s
nemocnicí, jejíž příspěvek byl zřejmě na oko ještě radou města na poslední chvíli oproti
prvotnímu návrhu vylepšen z původních 12 milionů korun na 29 milionů korun. Návrhy
rozpočtů příspěvkových organizací pak byly přijaty jednohlasně.
Ohledně aktuálního stavu v nemocnici nás informoval její jednatel pan Jiří Vlček.
Současně pak předložil radní za Piráty Pavel Hais komentář svůj a pana Václava Rady
(pozn.: to jsou bývalí jednatelé nemocnice) k materiálu pana Jiřího Vlčka. Je zjevné, že
interpretace téměř všech skutečností je silně rozdílná mezi bývalými a současným
jednatelem. V tomto ohledu stále považujeme krok výměny jednatelů za minimálně
unáhlený a nepromyšlený. Aktuální situace v nemocnici není nejlepší, neboť i část jejího
personálu se potýká s nákazou covid 19. Co se týká budoucnosti, tak jednání s Plzeňským
krajem byla zahájena a cca po třech měsících analýzy stavu by měly být na stole návrhy
případné spolupráce. Pan Hais k tématu nemocnice navrhl přijmout 3 usnesení, z nichž se
podařilo odhlasovat pouze jedno, a to v upraveném znění - zastupitelstvo uložilo jednateli
nemocnice, aby do konce každého kalendářního měsíce poskytoval zastupitelům
informace o aktuální personální a ekonomické situaci v sušické nemocnici, a to vždy za
měsíc předcházející.
Následně také došlo k odsouhlasení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Sušice ve
znění, jak se na něm dohodli zastupitelé již na červnovém jednání. Jsme rádi, že tím padá
záměr na výstavbu obchodního centra v lokalitě SOLO Hrádecká ulice.
Nechceme úplně černo-bíle hodnotit uplynulý rok. Považujeme za nutné hledět
dopředu. A máme-li vyslovit nějaké přání, tak si přejeme fungující nemocnici,
otevřenou a transparentní veřejnou správu, skutečně demokratické a pravdomluvné
vedení města, konstruktivní a otevřený dialog, profesní zdatnost a hlavně, hlavně to
ZDRAVÍ VŠEM!
Krásné Vánoce a prosím, buďte nezávislí.

