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Vážení přátelé,

nemám ve zvyku se plést do "obchodů" lidí, se kterými nemám co do činění, a tak by se
mohlo zdát, že ani kauza ROP není tím, co by se zde muselo probírat. Bohužel lidé, kteří se
postavili za tajemníka magistrátu, jsou i lidé, kteří mají cosi společného z Regionální radou
Jihozápad a s programem ROP. Tak třeba pan Kotalík, kterého jsem v životě neviděl a o
kterého jsem se nikdy nezajímal, má údajně připravený článek o tom, že společnost Fresh CZ
s.r.o. je dlužníkem za nájem za užívání pozemku za rok 2009. Opravdu pěkné je i to, že mě v
článku pranýřují někteří hospodští provozující restaurace na náměstí. Mí kolegové. V každém
případě podívejme se na to, jak se k něčemu takovému, jako je napsat o mě a o společnosti
Fresh CZ, mohl pan magistr Kotalík dostat. Článek je postavený tak, aby vytvořil dojem, že jsem
špatný člověk a špatný podnikatel. Musí to tedy být někdo ze strany tajemníka magistrátu.
Jelikož s ROP nemám co do činění, zbývá druhé zaměstnání pana Kotalíka. A pak prý že
doktor Kuba je s ROP spojen jen přes kamarádství s ředitelem úřadu Trnkou a přes pracovní
pozice jeho manželky paní Trnkové, která nejdřív pracovala na RR Jihozápad a později na
odboru OGEI náměstka Kuby. Pan Mgr. Kotalík je nejen mluvčím Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích, ale také poradcem 1. náměstka hejtmana
MUDr. Martina Kuby, který má pod sebou už několikrát zmiňovaný obor evropských záležitostí
na krajském úřadě, přes který tečou peníze z EU, dříve nazývaný právě OGEI.

A to jsem si myslel, když jsem panu náměstkovi v dopise napsal, že bych spor radnice a
pizzerie nerad přesouval do soukromí a tudíž nebudu zveřejňovat pikantnosti z jeho
soukromého života, že se i on přestane angažovat v útocích na mou osobu a společnost Fresh
CZ s.r.o.. Jak si ale člověk má vysvětlit to, že mě vícehejtman Kuba obviní v hlavních zprávách
na ČT1 z politikaření a že nechá svého poradce napsat článek, který mě má pohanět v celém
kraji?

Váš Ladislav Vrábel
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Vyhledávání v telefonním seznamu
Kotalík Adam Mgr. tel: fax: kotalik@kraj-jihocesky.cz. poradce 1.náměstka hejtmana -Krajský
úřad
-Odb
or kancelář hejtmana-poradci uvolněných členů rady
...

Policie stíhá úředníky kvůli rozdělování dotací EU
Protikorupční policie v pondělí zadržela a začala stíhat dva vedoucí pracovníky Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích.

Oba muži údajně nezákonným způsobem ovlivňovali výběr projektů doporučených k
financování v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Mluvčí úřadu Adam Kotalík ČTK potvrdil, že se jedná o ředitele Jiřího Trnku a vedoucího
odboru implementace programu České Budějovice Martina Půlpytla.

"Jsme přesvědčeni, že ani jeden z pracovníků úřadu se žádného protiprávního jednání
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nedopustil a ani se o to nepokusil. Věříme, že se vše co nejdříve vyjasní a oba budou všech
obvinění zproštěni," řekl ČTK Kotalík.
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