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Ve Strakonicích, 15.10.2019

Ing. Mgr. Karel Janský, MBA

Věc: Stížnost na vytvoření možného korupčního prostředí před volbami konanými 14.12.2019 – doplnění
Dne 14.10.2019 jsem podal stížnost týkající se předvolební kampaně ve Strakonicích před volbami naplánovanými na 14. prosince 2019. Ve stejný den proběhlo setkání zástupců všech desíti platně registrovaných
volebních subjektů organizované strakonickou radnicí. Viz pozvánka v příloze, str. 3.
Na uvedeném setkání obdrželi zástupci volebních subjektů písemná „Pravidla umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené
na den 14.12.2019“ – viz příloha. V uvedených materiálech se vedení radnice (Strakonická Veřejnost) dopustilo přímo podvodu při stanovování pravidel volební propagace – ještě mimo ústního uzavírání smluv.
Rada města na své 134. schůzi konané 4.9.2019 odsouhlasila svým usnesením číslo 6595/2019 cenu reklamy pro volební subjekty na zábradlích, sloupech veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví Města Strakonice
na 10 Kč/m2 – viz příloha původní stížnosti ze 14.10.2019. Vedení města (Strakonická Veřejnost) poté svévolně a protiprávně zvýšilo tuto částku na 20 Kč/m2 – viz příloha, str. 5. Uvedené zvýšení ceny reklamy nemá žádnou oporu v usnesení rady, jde tedy o svévolné rozhodnutí Strakonické Veřejnosti, které ona sama
protiprávně prezentuje jako rozhodnutí orgánu města. Stalo se tak za situace, kdy právě Strakonická Veřejnost de facto protiprávně zrušila na strakonické radnici funkci tajemníka Městského úřadu. Opět jde
o nepřípustný precedens, kdy volební subjekty nemohou tušit, co vlastně ve Strakonicích platí a co ne.
Na výše uvedené schůzce kandidujících subjektů bylo po sdělení námitek autorem této stížnosti vedením
města „vysvětleno“, že usnesení rady města číslo 6595/2019 se odvolávalo na usnesení rady města číslo
1077/2004 a toto usnesení bylo kdysi revokováno usnesením číslo 3630/2009 ze 7.10.2009 – viz příloha,
str. 2. Vedení města (Strakonická Veřejnost) se ale pouze lhaním snažilo zakrýt svůj podvod. Uvedená revokace totiž nemá v případu žádný význam, pro volby konané 14.12.2019 platí pouze usnesení číslo
6595/2019 z 4.9.2019, které využilo a zneužilo starší usnesení z roku 2004 – viz původní stížnost. Prvním
paradoxem je, že vedení radnice se odvoláním na revokaci usnesení dopustilo protiprávnosti vzhledem
k zákonu o dani z přidané hodnoty, jelikož DPH ve výši 19 % současný právní řád České republiky nezná.
Druhým paradoxem je, že usnesení číslo 1077/2004 z 22.9.2004 revokované usnesením číslo 3630/2009
dne 7.10.2009 bylo samo revokované dalším usnesením číslo 3828/2009 dne 9.12.2009. Vše viz příloha.
S pozdravem
Ing. Mgr. Karel Janský, MBA
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Na vědomí: Krajský úřad Jihočeského kraje, novináři a občané města

