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. Oznámení o provedení kontroly - námitka podjatosti Ing. Bc. Jaromíra BARAKA

Počet listů: 2
Přílohy: O/O

Dne 22.04.2015 nám vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Iřebíč. zaslal
oznámení, že ve smyslu § 117 zákona čt1"28/2000 Sb., o obcích, pověřil Mgr. Julii Dolejší a
další osoby provedením kontroly dofbcí poskytnutých městem Třebíč sdružení Laguna.
Oznámení nám bylo doručeno dne 27.04.2015.

Mezi členy kontrolní komise je uvedena osoba jménem Ing. Bc. Jaromír Barák.
Jde-Ii o Ing. Bc. Jaromíra BARÁKA, nar. 09.12.1957, bytem na adrese 674 01 Třebíč. Nově
Město, Na Kopcích 383, zastupitele města Třebíč za politické uskupení Třebíč Občanům!,
tak máme vůči tomu, aby se tento pán účastnil na nařízené kontrole, velice vážné
námitky.

Ing. Bc. Jaromír BARÁK je politicky angažovanou osobou, je zastupitelem Města
Třebíč za Třebíč Občanům!. Třebíč Občanům! je dle webu této politické platformy
(http://trebicobcanum.cz/o-nasl) občanskou iniciativou, která vzniklo "zcčótkem roku
2014 okolo městského zastupitele Jaromíra Baráka, který se sám charakterizuje jako
dlouhodobý a výrazný kritik jím tvrzeného radničního klientelismu a údajných
nesmyslných městských investic, na čemž zastupitel postavil svou politickou kariéru.

Jak jsme zjistili z více reakcí známých a zaměstnanců našich společností, politická
platforma Třebíč Občanům!, kterou vede Ing. Bc. Jaromír BARÁK, respektive některý
zjejích členů, si dovolili neuctivě karikovat Ing. Richarda Horkého, jednatele společnosti
TIS energo s.r.o., která je jednou ze dvou společností sdružených ve Sdružení "LAGUNA".
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Dne 09.10.2014 byla na tomto prořilu zverejneno karikatura
(https://www.facebook.com/trebicobcanum/photos/pb.205472656316937 .-
2207520000.1427718071./28520659167687 6/?type=3& theater), na které je mimo jiných,
velice výrazně karikován Ing. Richard Horký, a to v podobě z radnice vyháněného
člověka, kterého žene karikovaný zastupitel v podobě pejska. Tato karikatura je na fb
prořilu Třebíč Občanům! umístěna do současnosti, čímž dehonestace Ing. Richarda
Horkého stále pokračuje.

Tímto se politici z platformy Třebíč Občanům! jasně v osobní rovině vymezili vůči
Ing. Richardu Horkému a jím zastupovaným společnostem, tedy i společnosti TIS energo
s.r.o. a jejím prostřednictvím proti Sdružení Laguna, takovým způsobem, že veřejně hlásají,
že "s Ing. Richardem Horkým zatočí" a vyženou jej z radnice a přeneseně z aktivit města
Iřeblč, čímž a priori deklarovali jasný cíl své politiky a dali veřejný slib občanům, který se
chystají za každou cenu splnit, což jasně znamená, za každou cenu!
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"Ing. Bc. Jaromír BARÁK pak v rámci své předvolební kampaně ve volbách do
zastupitelstva města Iřeblč. umístil dne 10.10.2014, či s jeho souhlasem a vědomím jiná

. osoba,' . . na ,..:::Web Třebíč Občanům! na webové stránce
"··_-·:·--'ihttp:77frěbícO-b-éanu~.cz/index.php) odkaz na článek nazvaný "Otevřený dopis

Jaromíra Baráka .fřebíčským anonymům".

Po rozkliknutí odkazu (http://trebicobcanum.cz/aktuality/otevreny-dopis-jaromira-
baraka-trebicskym-anonymum) je načtený otevřený dopis Ing. Bc. Jaromíra BARÁKA, ve
kterém tento v rámci své předvolební rétoriky poukazuje na nějakou svou karikaturu a
anonymní leták s nějakými lživými informacemi, které o něm měly být anonymně
zveřejňovány. Ing. Bc. Jaromír BARÁK ve svém dopise dále napadá a popisuje některé
investiční akce města Třebíč a společnosti Ing. Richarda Horkého tak výrazným
znevažujícím a navádějícím způsobem, že si běžný čtenář po přečtení tohoto dopisu
může domýšlet, že Ing. Richard Horký je jakýsi pletichář řídící či ovlivňující politiky města
Třebíč.

Jsme přesvědčeni, že zejména Ing. Bc. Jaromír BARÁK, ale i další politici politické
platformy Třebíč Občanům!, vědomi si skutečnosti, že šířením a naznačováním
tajemných a zavádějících informací o Ing. Richardu Horkém a jeho podnikatelských
angažmá, při kalkulu s lidskou závistí, se stali vůči jakékoli společnosti, ve které Ing.
Richard Horký působí, absolutně neobjektivními a zaujatými, a jako ti zákonů znalí a dbalí,
vědomi si své zákonné povinnosti dle § 14 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu,
sami splnili svou zákonnou povinnost a jakmile se dozvěděli o svém pověření vykonat
kontrolu Sdružení "Laguna", upozornili představeného na svou podjatost a z takové
kontroly se vyloučili.

Přesto však, nastala-Ii by situace, že Ti, co se veřejně ohání dodržováním -
nedodržováním zákonů jinými, sami neznají své zákonné povinnosti a nevyloučili se
z předmětné kontroly pro výše popsanou zjevnou podjatost, což si nemyslíme, ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, preventivně podáváme námitku
podjatosti Ing. Bc. Jaromíra BARÁKA a případně dalších politiků politické platformy
Třebíč Občanům!.
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