www.humpolecgo.cz
facebook.com/HumpolecGo/

Vážený pan
Karel Kratochvíl
starosta Města Humpolce
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

V Humpolci 11. června 2021
Otevřený dopis starostovi města Humpolce
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás jako na veřejného činitele, který má být jako vrcholný představitel města přirozenou autoritou.
Po lidské stránce má být člověkem, pro kterého je samozřejmé, že nelže a obhajuje pouze veřejný zájem. Zájem
města a jeho občanů. Ze zákona jste pak odpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce dle ust. § 104
zákona o obcích.
Vaše veřejná vyjádření na zasedání zastupitelstva i v médiích během posledních měsíců mě však utvrzují
v přesvědčení, že zákony pro Vás, ač jste nejvyšším představitelem města Humpolce, neplatí a že není potřeba
z pozice starosty města Humpolce dodržovat ani základní hodnoty, jakou je například obyčejná lidská slušnost.
Dovolím si být konkrétní.
Na zasedání Zastupitelstva města Humpolec konaného dne 28. dubna 2021 jste při diskusi v souvislosti
s pokládkou nepovolených staveb soukromé společnosti veřejně pronesl, že advokátní kancelář JUDr. Ladislavy
Lebedové vypracovala pro město stanovisko, ze kterého „jednoznačně vyplývá, že město Humpolec neutrpělo
žádnou škodu, že zástupci města ani tehdy, ani teď se nedopustili žádného protiprávního jednání“. Tento výrok je
v plném znění zaznamenán na veřejně přístupném videozáznamu o průběhu zasedání a zveřejněn na webových
stránkách města.
Následně, dne 3. května 2021, jste se z pozice starosty města v Pelhřimovském deníku veřejně vyjádřil, že vedení
humpolecké radnice nechalo celou situaci opakovaně posoudit a prověřit, přičemž žádné korupční jednání,
obohacení nebo škoda městu nevznikly.
Z pozice člena Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec spolu se svými kolegy ze sdružení
HUMPOLECGO! a hnutí STAN jsme Vás oficiálně vyzvali k předložení Vámi zmiňovaného stanoviska ohledně
neexistence škody pro město. Abychom získali informace, museli jsme nakonec požádat přes zákon o svobodném
přístupu k informacím, kdy a kdo konkrétně a s jakým výsledkem tedy provedl Vámi deklarované prošetření
záležitosti pokládky černých staveb do pozemků města a negativních důsledků pro město. Výsledkem této snahy
je, že jsou nám zasílány dokumenty, které svým obsahem s otázkou finanční újmy města či Vámi zmiňovaného
prošetření věci vůbec nesouvisejí. Opakovaně se tak děje i v situaci, kdy Vám byly předloženy posudky nezávislého
soudního znalce, které jsem si po Vašich osobních výpadech nechal zpracovat a jejichž závěry jsou opravdu
závažné.
Tajemník Městského úřadu v Humpolci, Mgr. Jiří Fiala, nakonec po měsíční korespondenci ve svém oficiálním
sdělení ze dne 31.5.2021 uvedl, že žádnou informaci o provedeném šetření nemá. Je navíc přesvědčen, že na
městském úřadě v záležitosti posouzení finanční škody na straně města žádné takové dokumenty vůbec nejsou.
V tomto směru mohu pak jen panu tajemníkovi poděkovat za profesionální přístup a službu městu.
Pane starosto, dopouštíte se opakovaně nepravdivých veřejných vyjádření. Existují k takovému jednání z Vaší
strany pouze dvě možná vysvětlení. Buď zcela vědomě lžete, manipulujete s informacemi s cílem znemožnit
transparentní kontrolu hospodaření města, nebo postrádáte způsobilost řídit město a řádně vyhodnotit obsah
stanovisek poradců hrazených z městských prostředků. Jednáte tak z nedbalosti, nebo dokonce záměrně?
V obou případech se tak jako tak jedná o zcela nežádoucí jednání nejvyššího představitele města Humpolce, které
automaticky diskvalifikuje pro řádný výkon funkce starosty. Vaše jednání je o to zavrženíhodnější a závažnější,
pokud existují důvodná podezření z klientelismu, tedy protežování vybraných soukromých subjektů ve vlastnictví
zastupitelů na úkor města. Nemohu se ubránit dojmu, že vědomě a aktivně zakrýváte nesrovnalosti, které musejí
být samotným městem zkontrolovány.
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Je zcela absurdní, že Vy osobně jste inicioval na únorovém zasedání zastupitelstva města výzvu, abychom se
spolu s kolegou Tomášem Voplakalem za upozornění na závažná pochybení omluvili. Chtěl bych Vám, pane
starosto, připomenout, že tak konám jako člen finančního výboru a kolega Tomáš Voplakal z pozice předsedy
kontrolního výboru. Snažíte se umlčet opozici pomluvami, či dokonce vědomou lží. Lež má ovšem krátké nohy.
Zabránil jste transparentní kontrole, opakovaně lhal zastupitelům, lhal jste v médiích. Takového starostu si město
Humpolec opravdu nezaslouží, protože mimo jiné snižuje důstojnost této důležité funkce. Vyzývám Vás proto jako
občan města Humpolce, abyste z funkce starosty odstoupil a omluvil se všem slušným lidem.

S pozdravem
Zdeněk Rýzner
občan města Humpolce
člen Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec

