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Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                               Chrastava
VED/497/2016/mc   03.02.2016

Otevřený dopis primátorovi města o nepřijatelnosti postupu jeho statutárního náměstka   

Vážený pane primátore, 
jsem velkým příznivcem spolupráce Statutárního města Liberce s menšími městy a obcemi na 
území celého Libereckého kraje, především pak s obcemi v rozšířené působnosti magistrátu 
na úseku přenesené působnosti. 

Tím spíše ovšem považuji za naprosto nedůstojné, nepřijatelné a nemravné, aby Váš statutární 
náměstek pro ekonomiku vysával z měst a obcí (víme, že kromě Chrastavy se jedná i o 
Hrádek nad Nisou a lze předpokládat, že se jedná i o další města či obce) údaje o platech, 
odměnách a náhradách  jejich vedoucích úředníků.  

Váš statutární náměstek Jan Korytář  se tak pokouší konat skrytě přes organizaci KPKP o.p.s., 
kterou však, jak je více než patrné ze zakládací smlouvy, 100 % ovládá (dvojjediný 
zakladatel, který má sám právo jmenovat a odvolávat členy správní a dozorčí rady). To, že tak 
činí skrytě přes jím 100 % ovládanou organizaci KPKP o.p.s. (kde je ve správní radě navíc i 
další Vaše náměstkyně Karolína Hrbková), ovšem nic na této nedůstojnosti, nepřijatelnosti a 
nemravnosti nemění.  Byl bych opravdu velice rád, kdyby do budoucna bylo Statutární město 
Liberec rádcem a pomocníkem menších měst a obcí ve svém okolí a ne institucí, jehož téměř 
nejvyšší představitel tyto menší města a obce takovýmto způsobem „fízluje“. 

Vážený pane primátore, byl bych Vám vděčen, kdybyste tento dopis předal v kopiích i 
předsedům zastupitelských klubů Zastupitelstva statutárního města Liberce. 

Ing. Michael   C a n o v  
          starosta města 

Přílohy:  Žádost KPKP http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/kpkp.pdf 
Odpověď MÚ Chr. na žádost http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/mu.pdf  (bez přílohy) 
Zakládací smlouva KPKP o.p.s. http://www.chrastava.com/starosta/kpkp/smlouva.pdf 
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