
Hodnocení zastupitelstva města dne 16. 2. 2022 

 

„Cena energií se v průběhu roku snad sníží, budeme doufat…“, vzdychl starosta města na současný stav 
nárůstu ceny za teplo o více než dvojnásobek z pohledu schváleného rozpočtu (oproti roku 2021 na 
trojnásobek!). „Hlavně, že máme na novou sportovní halu…“ komentoval náš zastupitel. 

Dne 16.2.2022 se konalo další zasedání zastupitelstva města Sušice. V první části se mezi výraznější témata 
určitě zařadilo rozpočtové opatření týkající se ceny tepla. Obecně můžeme říci, že se cena tepla i pro 
městské objekty (školy, školky, sportoviště, kulturní centrum…) bude zřejmě více než dvakrát zvyšovat 
oproti plánu v rozpočtu pro rok 2022. Zatímco některé organizace pracují s poměrně velkým rozpočtem a 
jsou tudíž schopni ono navýšení operativně řešit z většího objemu svěřených peněz, ZUŠ se svým menším 
rozpočtem musela co nejdříve získat navýšení o 200.000,- Kč. Spolu s tímto tématem se otevřela mnohem 
komplexnější a závažnější diskuse nad otázkou, z čeho město zaplatí zvýšené náklady na teplo ostatním 
organizacím? Správce tepelného hospodářství i úřad totiž odhadují, že se oproti plánu teplo zdraží o cca 10 
milionů korun, než jak bylo počítáno v rozpočtu. Avšak v rezervách má město pouhé cca 3 miliony Kč! A 
starosta doufá, že se cena za teplo nějak ustálí ... Doufá? Neměli bychom spíš začít zásadně šetřit na 
zbytných výdajích tak, jak to dělá úplně každý, kterého potkal skokový nárost ceny za cokoli a nechce se 
dostat do dluhové pasti? Prostě starostovu „strategii doufání“ považujeme za pasivní a zcela 
nezodpovědnou. 

Dalším velkým tématem byla opět Sušická nemocnice s.r.o. Začalo to dotací na krytí provozní ztráty. Ta byla 
původně končícím jednatelem Vlčkem žádána na valné hromadě (= na radě města) ve výši 8 milionů korun, 
ale na základě konání dozorčí rady bylo doporučeno zastupitelstvu schválit „pouze“ milióny 3. Předně: moc 
nerozumíme tomu, proč věci týkající se obchodního vedení společnosti neřeší jednatel a valná hromada (= 
rada města), ale dozorčí rada, která má jen dozorovat…!? Místo toho dozorčí rada ústy svého předsedy 
uvedla, že ponížení dotace bude mj. nástrojem (a teď parafrázujeme), aby byla nemocnice trochu v tlaku a 
chovala se co nejúsporněji…?! Poté končící jednatel Vlček sdělil, že 3 miliony vlastně stačí…?! Tak nejdříve 8 
je akorát a pak 3 stačí? To je „opatrování“ veřejných prostředků, což? Celé to odůvodnění bylo pro nás jen 
prapodivnou hrou, a proto jsme dotaci nepodpořili v žádné výši... I tak byla za souhlasu „poslušné 
zastupitelské většiny“ odklepnuta ta třímiliónová... 

Jak bude nemocnice vypadat dále? A kdo jí bude provozovat (město/kraj)? A jaký rozsah péče bude 
poskytovat? To zatím prý není jasné, ani vedení města přesně neví, i když jediné usnesení rady kraje, které 
je platné, praví, že nemocnici si má město provozovat samo a kraj na to bude uvolňovat nějaké peníze, 
které se musejí ještě dohodnout... Nový resp. na chvíli druhý jednatel nemocnice pan Ing. Cibulka se na 
jednání zastupitelstva představil a požádal o nějaký čas pro to, aby formuloval svou vizi, přičemž prý záleží 
především na politické vůli vedení města a vedení kraje ... Co nyní nemocnici nejvíce tlačí je však opět 
chirurgická ambulance, která je pro svůj nonstop provoz ohrožena avizovaným odchodem dalšího lékaře. 
“Dejte mi 14 dnů pro návrh řešení …“, pravil závěrem Ing. Cibulka. Nás ale také zajímá, jak byl jednatel 
Cibulka vlastně vybírán. Proběhlo snad nějaké výběrové řízení, o kterém nevíme? Neměla by být náhodou 
vypracovaná vize budoucnosti městské společnosti předmětem nějakého hodnocení a výběru nejlepšího 
kandidáta? Zde se opět budoucnost neřeší, starosta pouze natahuje ruku směrem ke kraji a nic jiného 
nehodlá akceptovat … prostě, starosta nechce mít žádné starosti, zvláště ne s nemocnicí… 

Nechceme se detailně „šťourat“ v tématu nemocnice roku 2020 a 2021, nicméně považujeme za zásadní 
sdělit, že bývalí jednatelé (Hais a Rada) v nemocnici nepáchali trestnou činnost a nezpůsobili žádnou škodu, 



což nyní zaznělo veřejně. Kde že jsou všechna ta obvinění z úst předsedy dozorčí rady i některých 
„většinových“ zastupitelů? Není na řadě jejich omluva? Jak vyplynulo na jednání zastupitelstva, Policie ČR 
neshledala, že by byl za působení bývalých jednatelů spáchán jakýkoli trestný čin. O tom ale informovala 
paní Harantová, nikoli starosta nebo končící jednatel nemocnice, byť tyto informace také měli k dispozici, 
což byli přinuceni poté přiznat. To, že někdo někoho veřejně pošpiní a pak se ani neomluví a věc ani 
neuvede na pravou míru, to opravdu není fér a není to v pořádku! 

Končící jednatel nemocnice Bc. Vlček, který k datu 28. 2. 2022 opouští nemocnici (poté, co dozorčí rada 
navrhla jeho odvolání a tím byl přinucen vlastně sám podat rezignaci, jak formuloval starosta) se však 
„vrací“ do funkce člena dozorčí rady nemocnice... Vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se Ti oknem, řečeno slovy 
klasika… Celá tato fraška je skutečně absurdní. Našim čtyřem radním (Mottl, Jelínek, Lhoták a Švelchová), 
kteří ho zpět zvolili do dozorčí rady, to zjevně tak nepřijde...  

Končící jednatel závěrem shrnul své působení v nemocnici. Začal slovy: „převzal jsem funkční nemocnici…“. 
Pokračoval a předvedl zdatný řečnický i manipulativní výkon, ve kterém zásadně a opakovaně odmítl 
dialog, když mu po jeho závěrečném „ave ego Vlček“ většinoví zastupitelé tleskali téměř ve stoje...  Bohužel 
pro nás je to osoba nadále zcela nedůvěryhodná, osoba co neodpovídala na zásadní dotazy a na žádosti o 
informace, osoba která lhala a mnohdy neudělala to, co veřejně přislíbila...  Naše zkušenost s končícím 
jednatelem skutečně není pozitivní, ale možná by se hlasitěji měli právě nyní ozvat různorodí pracovníci 
nemocnice. To by si zřejmě situace a pročištění atmosféry zasloužily. 

Závěrem nutno konstatovat, že celé jednání zastupitelstva provázela opět poměrně vypjatá atmosféra. I 
přesto jsme se opravdu snažili být věcní, korektní, a nekonfliktní, avšak ani na jednoduché dotazy našeho 
zastupitele nedokázal nepřipravený a nervózní starosta věcně odpovídat. Navíc „jeho věrní“ našeho 
zastupitele nařkli z účelového křížového výslechu a tajemník úřadu dokonce z tzv. grilování. Ale pozor: ptát 
se je zcela legitimní, ať se dotazuje zastupitel či přímo občan, což „sušické občanské demoGratické straně“ 
zjevně uniká. 

Jestli Vás zajímá více, žádejte a očekávejte audio-video záznam od úřadu co nejdříve. Pokud byste si přáli 
na dané téma vést s námi debatu, ozvěte se, domluvíme si termín a místo. Především pak buďte zdraví, 
mějte krásné dny a prosím, zůstaňte nezávislí! 


