HODNOCENÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20.4.2022:
„Nemocnici pod kraj! Ať bude rozsah péče jakýkoli…“, rozhodla
zastupitelská většina
Dne 20.4.2022 se konalo již 25.zasedání zastupitelstva města. Hned prvním věcným bodem byla „Koncepce
poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.“, kterou připravil jednatel
společnosti Ing. Cibulka a do programu zařadil starosta města bez toho, aniž by jí jakkoli uvedl (v podstatě
v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva). Jednatel Ing. Cibulka začal promítat tabulky, čísla a grafy, které
však nebyly v podkladových materiálech, i když návodně „prokazovaly“, že je provoz nemocnice ztrátový,
že analýza společnosti Sefima je chybně v předpokladech úspěšnosti nadsazená a že sušický špitál je ona
„koule na noze“, které je nutno se zbavit. Koncepce počítá se „samozvaným“ zapojením sušické nemocnice
do soustavy nemocnic Plzeňského kraje (takovou možnost kraj ani nenabízí), přičemž současně vymezuje
nepodkročitelné minimum zdravotní péče. Toto minimum však neobsahuje obor akutní chirurgie včetně
lůžkové části, pouze jednodenní chirurgii, kterou bez významné pomoci ať klatovské či strakonické
nemocnice nelze realizovat. Starosta hbitě doplnil, že vlastnický vztah města k nemovitostem nemocnice
nehodlá jakkoli měnit, že počítá výhradně s pronájmem. A to už tady jednou bylo… Koncepci jsme nemohli
podpořit z několika důvodů. Jsme totiž přesvědčeni, že schvalovat koncepci může výhradně Rada města ve
funkci valné hromady společnosti, a požadovat hlasování o ní na zastupitelstvu města je pouhým alibismem
vedení města a nástrojem, jak nyní maskovat vlastní mizerné výsledky v řízení i v rozhodování o
budoucnosti nemocnice. Ano, o koncepci jsme již debatovali, hledali a nabízeli možnosti a varianty, ale
k tomu je vedení města, bohužel, stále přezíravé. To potvrzuje fakt, že se koncepce upíná pouze a jen na
jedinou možnost – nemocnici ať provozuje Plzeňský kraj. Poslední oficiální stanovisko kraje ale je, že naší
nemocnici chce podporovat finančně, nikoli ji začlenit do svých struktur. Finanční podporu ze strany
Plzeňského kraje do naší nemocnice chce kraj zaštítit Memorandem, ale to se starostovi a dalším v
„zastupitelské většině“ (11 z 21) nelíbí. Říkali: „…vždyť je Memorandum zbytečné. Když požádáme kraj o
dotaci, tak nám jí dá, a to stačí …". Od kraje tedy chceme (dle koncepce) jen a pouze, aby si nemocnici
převzal a začlenil, a to za předem jasně daných jednostranných podmínek. Sami jsme zvědaví, jak na tyto
požadavky zareagují krajští zastupitelé, a pokud je nepřijmou, již slyšíme, co už zde též bylo z úst starosty:
„… za všechno může kraj, já nic…“. Koncepce byla i tak po dvou hodinách těsnými 11 hlasy schválena.
Následovaly zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (kontrolní výbor mj. doporučil, aby se
spotřeba plynu a dalších médií v rámci soukromého podnikání na stadionu přesněji měřila, což zcela
zapadlo), dále schválení podpor v rámci programu regenerace městské památkové zóny pro dva objekty, a
dále schválení návrhů rozdělení dotací na podporu kulturních, sportovních a reprezentačních činnosti
organizací. Poté jsme odsouhlasili předložená rozpočtová opatření, účelovou dotaci pro systém dopravní
obslužnosti kraje i předloženou majetkovou agendu. Následoval návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za systém odpadového hospodářství, se kterou nejsme zcela spokojeni a Obecně
závaznou vyhlášku o nočním klidu, přičemž z diskuse o ní se odhalily její nedostatky. Po půl osmé (před
druhou přestávkou) jsme ukončili rozpravu nad úpravou sociálního fondu zaměstnanců města, a pak přišlo
druhé silné téma – Sportovní hala.
Výstavba nové sportovní haly je aktuálně pozastavena, a jak jinak, jde o „nečekaný“ nárůst ceny díla,
kterou jsme již na zastupitelstvu avizovali na podzim roku 2021 v souvislostmi s pandemickou a
celospolečenskou situací. Nyní však nárůst z důvodu vyšší moci – následky aktuální geopolitické situace na
Ukrajině, kterými jsou cenové výkyvy, nedostatek materiálů a pracovních sil, se dohodlo město se
zhotovitelem na přerušení stavby do 30.6.2022. Nutno zde podotknout, že bylo řečeno, že stavba bude

rozhodně dražší, než se původně počítalo. Stavební firma zatím v prvním kole mluví o 180 mil.Kč. Cena se
však může vyšplhat až ke 210 milionům, což umožňují naše „městské zadávací podmínky“ při dodržení
principu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterými byl hledán zhotovitel díla. Bylo nám sděleno, že se
město zaměří na hledání dalších dotačních titulů, které by mohly výslednou investici z městského rozpočtu
snížit. Chápeme, že za aktuální situací na stavebním trhu nikdo z nás nemůže, ale současně nás napadá: je
v této nejisté době vhodné zahajovat a pokračovat v jedné z největších investic města za posledních x let?
Jednání zastupitelstva trvalo bezmála šest hodin a provázela ho opět vypjatá atmosféra. Musíme uvést, že
byť nesouhlasíme s názory některých zastupitelů, nemůžeme souhlasit ani s jejich haněním a očerňováním.
Bohužel se to děje, a tím dochází ke snižování úrovně celého jednání, ze kterého se stává takříkajíc
„taškařice“.
Jestli Vás zajímá více, ozvěte se nám, rádi si s vámi popovídáme.
Buďte zdraví, mějte krásné dny a prosím, buďte nezávislí!

