
 1 

U s n e s e n í  569. – 578.  

 

 

 

ze zasedání rady města ze dne 14. září 2020 

  

 

 

569. Rada města schvaluje program jednání. 

 

570. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, rozhodla o odvolání 

jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise a pana Ing. Václava 

Rady. 

 

571. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, revokuje usnesení 

o odvolání jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise a pana 

Ing. Václava Rady. 

 

572. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, rozhodla o odvolání 

jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise a pana Ing. Václava 

Rady s okamžitou platností ke dni 14. 9. 2020. 

 

573. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, rozhodla o jmenování 

jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Bc. Jiřího Vlčka MBA s okamžitou 

platností ke dni 14. 9. 2020.  

 

574. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, schvaluje znění 

předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti. 

 

575. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, schvaluje přílohu č. 1 

ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti a stanovuje měsíční odměnu ve výši 

75 000,- Kč. 

 

576. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 ukládá novému jednateli 

společnosti Sušická nemocnice s.r.o., stanovit základní cíl snížit finanční ztrátu 

nemocnice při zachování její funkce jako celku a navrhnout plán finanční a provozní 

stabilizace nemocnice. 

 

577. Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., 

se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, bere na vědomí výkaz 

hospodaření za červenec 2020. 
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578. Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, 

poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejího jednatele ve smyslu 

ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 

4.500.000,- Kč, a to z důvodu zajištění finanční konsolidace obchodní společnosti 

za účelem poskytování zdravotních služeb. 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 


