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Vážení přátelé,
opravdu se směji tomu, jak jsme politicky naivní. Prakticky každý s kým
mluvím, se diví tomu, že předpokládám rozpad českobudějovické koalice na zastupitelstvu 21.
dubna. Vždyť žádné náznaky nikde nejsou. Ostatně při posledním odvolávání primátora Thomy
se také leckdo podivil. Ale nechme se překvapit. Je pravda, že primátor Thoma je v poslední
době tak nějak hodnější, ale předpokládám, že na Hlubokou s omluvou nepřijel, tudíž je zde
důvodný předpoklad toho, že pan Kmotr bude chtít na oplátku nechat odplavat pana primátora.
A podle mých počtů už většinu v zastupitelstvu asi má. Možná i v koalici jako takové. A co
myslím tím, že je Thoma hodnější? Vedoucí odboru Mráz nakonec odvolán nebyl, zaměstnanci
ODSH výpověď nedostali, v Teplárně se žádné změny nekonají a když to řeknu, jak to vidím,
kromě propuštění Petra Pelecha (ODS) krátce po volbách jsem žádnou změnu nezaznamenal.
Rozhodně tu nevidím žádnou snahu o očistu magistrátu, nebo rozbití Řeřábkových struktur.
Politika se u nás na radnici dělá tak, aby se všem vyšlo vstříc a aby nakonec došlo k nějaké
dohodě. Někteří politici to popisují tak, že radnici vládne náměstek Joch, protože primátor
Thoma se bojí rozpadu koalice. Rozhodně jde o naprosto jiný politický styl, než když před
rokem Thoma odvážně odvolal Zdeňka Řeřábka, i když pravdou je, že tou dobou už pan Thoma
nebyl na kandidátce ODS, takže neměl co riskovat a jedinou jeho politickou šancí bylo dostat na
svou stranu velkou část veřejnosti. Škoda, že mu, a zároveň i ostatním, kteří vystoupili z ODS,
nezůstala tato odvaha měnit věci k lepšímu i po volbách. Rád bych Vám nabídl nějakou
pozitivní zprávu z naší politické scény, ale v poslední době opravdu žádnou nemám.
Ladislav Vrábel
Zdroj:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/liberecky/clanek.phtml?id=697436
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Jan Korytář.Autor: Martina Machová větší obrázek »

Liberec - Bývalým koaličním partnerům v čele s ČSSD se podařilo svrhnout libereckého
primátora Jana Korytáře (
Změna pro Liberec ).

Jeho poslední den v čele města přímo v sále, kde zastupitelé zasedali, sledovaly zhruba dvě
stovky lidí, většinou Korytářovi příznivci.

Kromě něj padl i náměstek Jaromír Baxa a radní Květoslava Morávková (oba Změna pro
Liberec).

"Budeme se maximálně snažit, aby změny, které jsme v Liberci zahájili, dál
pokračovaly," prohlásil Korytář poté, co 26 z 39 zastupitelů rozhodlo v tajném hlasování o jeho
konci v čele radnice.

Podle sociální demokracie byl odvolán, protože se svými koaličními kolegy ve vedení města
nekomunikoval. Poslední tečkou prý bylo, když bez jejich vědomí rozhodl, že novou libereckou
tajemnicí bude Alena Dvořáčková.

Korytář připouští, že komunikace s koaličními partnery nebyla ideální. Podle něj je ale
skutečným důvodem odvolání to, že zastavil dvě podezřelé zakázky za zhruba půl miliardy
korun.

Dostavbu bazénu by měl mít na starosti Syner , firma Chládek a Tintěra má zrekonstruovat
místní lázně.

Čtěte také:
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Blog: Kdo je kdo v liberecké defenestraci »
Primátor Korytář zastavil další dvě podezřelé zakázky »
Boj o Liberec: Primátor podezřelé smlouvy nepodepsal »
Syner dříve získával až 38 % zakázek, tvrdí Korytář »

Jsou smlouvy nevýhodné? ČSSD a ODS to odmítá
Redakce Aktuálně.cz má k dispozici posudky , které říkají, že připravené smlouvy, které
Korytář odmítl podepsat, jsou pro město nevýhodné. Mimo jiné také proto se v týdnu rozhodl, že
podá trestní oznámení.

Bývalý primátor Liberce Jiří Kittner (ODS) a Kateřina Neumannová.Autor: Ondřej Besperát větš
í obrázek »

Protikorupční policie by se podle Korytáře měla zabývat i účastí bývalého primátora Jiřího
Kittnera
jeho stranického kolegy z ODS Tomáše Hampla ve výběrové komisi u těchto zakázek.

a

Kittner byl v minulosti ekonomickým ředitelem Syneru. Hampl byl členem představenstva
Investorsko Inženýrské společnosti, jež byla dceřinou firmou Syneru.

Podle Korytáře smlouvy připravovali advokáti Zdeněk Holásek a Hana Potůčková. Ta byla v
minulosti členkou dozorčí rady Investorsko Inženýrské. Holásek je podle Korytáře dokonce
právním zástupcem Syneru.

Bývalé vedení města, za jehož vlády smlouvy vznikly, tvrdí, že chybu neudělalo. "Jsou
standardní. Postavilo se podle nich již dost staveb a nemyslím si, že by s nimi byl problém,"
prohlásil pro Aktuálně.cz bývalý primátor Jiří Kittner.
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A tvrdí to i ČSSD. Ta si nechala zpracovat posudek, ze kterého vyplývá, že smlouvy jsou v
pořádku. Všechny strany bývalé koalice však podaly podnět, aby sporné zakázky prověřil Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže.

Čtěte také:
-

Změna pro Liberec je proti vznikající menšinové koalici »
V Liberci se rodí menšinová koalice. A bez Korytáře »
Plán pro Liberec: Primátor padne a koalici podpoří ODS »

Primátor chtěl odvolat náměstka Martina, neuspěl
Změna pro Liberec chtěla odvolat náměstka Lukáše Martina (ČSSD). Strana, která vyhrála
volby, ale bod na program jednání neprotlačila.

Deník Aktuálně.cz informoval, že právě Martin tajně jednal o prodeji technických služeb s
šéfem společnosti Dora Services Jiřím Macounem. Ten následně vedení města napsal dopis. V
něm uvedl, že má o městskou firmu vážný zájem.
Podle Macouna mu Martin při jednání řekl, že "za jistých okolností" by se prodej technických
služeb mohl na program dne dostat. Martin to popírá. "Nevyjednávali jsme ani o podmínkách,
ani o ceně," řekl Aktuálně.cz.
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