
   Nezávislí ze Sušice -  sdružení nezávislých kandidátů 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice dne 15.9.2021 
 
Na samotném začátku jsme všichni přítomní minutou ticha uctili památku zemřelého zastupitele, 
primáře, chirurga, pana MUDr. Rudolfa Voldřicha. 
Obvyklému bodu programu ohledně Sušické nemocnice s.r.o. opět bohužel chyběl jakýkoli písemný 
podklad, snad se to do budoucna na základě našeho opakovaného požadavku zlepší. Jsme rádi, že 
jednatel sdělil, že na chirurgické ambulanci jsou služby zajištěny minimálně do konce tohoto roku. 
Pavel Hais i starosta města následně potvrdili, že vznikne v rámci společné přípravy kraje a města 
pracovní skupina, která bude dále rozpracovávat variantu možného převzetí provozování 
nemocnice obchodní společností Plzeňského kraje. Zde uvádíme, že důležitým milníkem v celém 
procesu může být referendum a jeho výsledek, neboť právě otázka v něm položená se týká provozu 
a rozsahu péče v naší nemocnici. 
Dalším zajímavějším bodem byla žádost o dotaci pro Spolek přátel Sušického dětského sboru. 
Zpěváci plánují cestu na mezinárodní soutěž pěveckých souborů do Belgie, na kterou jim po 
protinávrhu Mileny Stárkové, kterým byl příspěvek navýšen o 100.000,- Kč, bude celkově město 
přispívat 300.000,- Kč. 
V závěru následovaly body našeho zastupitele Karla Jandy,  a to pozvánka na akci Pecha Kucha 
Night Sušice - architekt města, která se bude konat, umožní-li to epidemická situace, v pátek 1.října 
od 19:20 v prostorách „staré lékárny“, domu č.p.48/I (Rozacínovského domu). 
Poté následoval diskusní bod Karla Jandy navrhující odsunutí zahájení výstavby nové sportovní haly, 
který ale byl po široké diskusi předkladatelem stáhnut, aby jej mohl příště předložit jako řádný 
samostatný bod. 
Vážení čtenáři, dne 8. a 9.října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, na Sušicku 
společně s referendem. Využijme svého volebního práva, dokažme, že jsme silnou občanskou 
společností a pojďme volit v maximálním počtu. V Sušici současně s volbami bude tedy probíhat již 
zmíněné referendum a tak i zde nepromarněme šanci a hlasujme dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. 
Při volbách, ale i jindy, prosím, buďte nezávislí!  
  


