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Věc: Jmenování tajemníka MěÚ ve Strakonicích – udělení souhlasu až po volbách 2018 
 

Vážený pane řediteli, 
 

obracím se na Vás jako lídr kandidátky politického hnutí Změna – Změna pro Strakonice 
v komunálních volbách 2018 ve Strakonicích. I když vím, že má prosba nesplňuje náležitosti 
žádosti z důvodu, že jmenování tajemníka MěÚ je v kompetenci starosty za Vašeho souhlasu, 
přesto Vás žádám, abyste dal souhlas se jmenováním tajemníka až po komunálních vol-
bách v říjnu 2018. 

Sám dobře víte, jaká je situace s tajemníkem ve Strakonicích. Podle mne je neustálé odklá-
dání jeho nalezení a jmenování pouze snahou starosty Břetislava Hrdličky, aby mohl „vlád-
nout“ na radnici sám, nemusel se nikomu zodpovídat a brát ohledy na tajemníka. 

Zároveň upozorňuji na skutečnost, že pan starosta Hrdlička vystupuje veřejně proti zaměst-
nancům úřadu a osvojuje si práva, která mu nepřísluší. Viz jeho vyjádření z doby, kdy byl ješ-
tě ve funkci tajemník pan Stroner. Starosta Hrdlička tehdy ve Šmidingerově knihovně ve 
Strakonicích dne 29.4.2016 prohlásil, že: „Já úředníky z principu mám rád a ty co nemám rád, 
tak vyhazuju. Jo? A jsou tam lidi, který nechtěj dělat a nebudou dělat a těch bych se rád zba-
vil. Tak prostě, když jako to vyžadujem trošku tvrdě, tak ty lidi dělaj, dělaj. Přesto jsou tam 
i takoví, který nedělaj ani tak a ty pak rád nemám, vopravdu. Je to moje zkušenost.“ 
Viz přiložený zvukový záznam jeho inkriminovaného prohlášení. 

Moji prosbu odůvodňuji tím, že až usedne ve Strakonicích na radnici nová koalice, tak ta by si 
měla vybrat svého tajemníka, ke kterému bude mít důvěru – a ne člověka, kterého dosadil 
těsně před volbami dosavadní starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti. Podotý-
kám, že uvedené hnutí považujeme za extremistické. Za krajně podezřelé a účelové považu-
jeme také skutečnost, že výběr tajemníka byl zahájen 19. března 2018 a podávání přihlášek 
do výběrového řízení končí až 28. června 2018. 

Děkujeme za zvážení naší prosby. 

     S pozdravem 

        Ing. Mgr. Karel Janský, MBA 
................................................................ 

 
                      podpis 


