Nemocnice – a město
Ing. Staňková, městská radní a předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. (OPS), na
mítinku 19. července v Sušici (hod. 1:23.20) prohlásila, mimo jiné, že sušická nemocnice
nepatří městu. To je poněkud zavádějící, protože skutečnost je totiž následující: Nemocnice
je zařízení pro poskytování nemocniční péče. Tu poskytují lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci
nemocnice, a to s pomocí nebo prostřednictvím léčebných přístrojů a dalšího mobilního
vybavení nemocnice. Vlastní provoz nemocnice zajišťuje speciální organizace. A to vše se
děje v budově nemocnice.
Vlastníkem budov nemocnice a okolních pozemků je město Sušice. Pro zajištění
provozu nemocnice město Sušice založilo v r. 1998 speciální organizaci Nemocnice Sušice
o. p. s. – obecně prospěšnou společnost, tzv. OPS, do které město vložilo právě to mobilní
vybavení nemocnice, takže vlastníkem movitého majetku nemocnice je OPS. Město je tedy
vlastníkem nemovitostí a zároveň je i „vlastníkem“ OPS. A OPS zatím stále existuje. Teď jde
o to, aby existovala ještě po volbách.
Město své „vlastnictví“ OPS realizuje prostřednictvím devítičlenné správní rady OPS –
v současnosti je v ní sedm zastupitelů města Sušice – a zákon 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech zakladateli, tedy městu, dává přehršel možností k tomu, aby měl
nad společností dostatečnou kontrolu. Tak silnou možnost ovládání společnosti mohou
vlastníci většiny jiných společností městu jen tiše závidět.
Sice převládá názor, že město své možnosti k ovládání OPS nevyužívá, ale možná to
není tak úplně pravda. Možná právě vytrvalým opakováním lživého tvrzení, že město nemá
možnosti ani právo do OPS zasahovat, je OPS cíleně vedena k zániku. Zánikem akutního
provozu nemocnice, k čemuž zrušením interny dojde, zůstane městu jen problematicky
využitelná nemovitost, takže ji pak zastupitelstvo bude moci s ulehčením a „čistým“
svědomím, že pro záchranu nemocnice učinilo, co se dalo, radostně prodat. Pochopitelně za
tržní cenu zbytečné nemovitosti. A asi nepřekvapí, že plně fungující organizace má jinou tržní
hodnotu než, obrazně řečeno, kouřící spáleniště. A o tento rozdíl mezi cenou roku 2015 a
cenou roku 2018 možná jde.
Tvrzení, že tristní situace nemocnice je zneužívána k předvolební kampani, jsou skutečně
šířena – pohříchu, pouze původci současného stavu nemocnice, tedy zastupiteli města Sušice
a NEMOS-Pentou. Ti totiž nemají žádný argument, který by zdůvodnil jejich jednání a
činnost směřující ke konečné likvidaci nemocnice, a proto se uchylují k této argumentaci – viz
„Nemocnici v Sušici navštěvuje více pacientů“ v Klatovském deníku. A to, že právě nyní je
před volbami, svědčí jen o špatném načasování konečného termínu likvidace nemocnice.
V podstatě i tato lživá tvrzení lze vnímat jako svéráznou předvolební agitaci.
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