Váš Harrachov včera, dnes a zítra

Vážení občané,
cítíme povinnost vás informovat o skutečnostech v souvislosti s rozhodnutím Vrchního Soudu
dne 1.11.2011.
Výše popsanou kauzu, která se táhne od roku 1993, spojenou s privatizací sklárny N&S a její vývoj
se snažíme stručně popsat od roku 2010.
Město Harrachov bylo dne 24.3.2010 pravomocně odsouzeno u Vrchního Soudu k plnění cca 90
mil Kč. Následovala exekuce a obstavení majetku a příjmového účtu města.
Po tomto rozsudku najalo město na dovolání k Nejvyššímu Soudu a na pozastavení výkonu exekuce
právního zástupce Mgr. Vašíčka.
Město v podstatě z časových důvodů nemělo jinou možnost, jelikož oslovilo další dvě advokátní
kanceláře, které zastupování odmítly. Byl prostor cca dva měsíce na seznámení se spisem
a připravit kvalitní dovolání tak, aby bylo úspěšné. Město v té době v podstatě nemělo jinou
možnost. Vlastně mělo - rozprodat majetek města v exekučním řízení.
Na zastupitelstvu města dne 21.4.2010 se 14 zastupitelů jednohlasně rozhodlo, že město
Harrachov bude s tímto problémem, který souvisí s privatizací sklárny N&S, bojovat a schválilo
smlouvu s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka. V této smlouvě bylo stanoveno, že v případě
neúspěchu nebude platit město nic a v případě úspěchu a zavazujícího verdiktu pro Vrchní Soud
uhradí město Advokátní kanceláři 10% z dlužné částky.
Přišel úspěch u Nejvyššího soudu - nejprve pozastavení výkonu exekuce.
Proběhlo Ustavující zastupitelstvo města, na kterém vznikla nová vládnoucí koalice. Na tomto
zastupitelstvu potvrdilo opět jednohlasně 15 zastupitelů vůli pokračovat a spolupracovat
s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka.
Následoval úspěšný rozsudek Nejvyššího soudu (Nejvyšší soud nikdy nevyřkne konečný rozsudek,
ale v případě úspěchu vrací se závazným verdiktem).
Současná vládnoucí koalice se zřejmě domnívala, že má město vyhráno a vedení města tak začalo
velmi intenzivně zpochybňovat smlouvu s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka.
Celý spor se tedy logicky vrátil k Vrchnímu Soudu.

Advokátní kancelář Mgr. Vašíčka 3 x předložila zastupitelům smlouvu na zastupování u Vrchního
soudu za 1,-Kč. Toto 3x devět koaličních zastupitelů odmítlo. Někteří údajně z nedostatku
informací viz. Harrachovský zpravodaj - říjen 2011 (tuto smlouvu měli všichni zastupitelé 4 měsíce
u sebe) a některým vadilo podání trestního oznámení na účastníky spojené s privatizací sklárny
N&S a s provedením auditu na spis k této kauze.
Po opakovaných mediálních a osobních útocích od vedení města na Mgr. Vašíčka se tento právník
rozhodl pro ztrátu důvěry nepokračovat v zastupování města v běžné agendě. I přes to nabídl městu
výše zmíněný návrh smlouvy pro zastupování města před Vrchním soudem (viz. Harrachovský
zpravodaj), který byl 3x 9ti koaličními zastupiteli zamítnut. Vedení města opakovaně vyjádřilo
Mgr. Vašíčkovi veřejně nedůvěru!
Na neveřejném jednání se členy zastupitelstva města Mgr. Vašíček intenzivně (a dříve písemně)
informoval o krocích, které jsou nutné pro zdar v této kauze vykonat, a zároveň nabídl
konzultační pomoc nové právní zástupkyni města pro přípravu na jednání před Vrchním soudem.
Tato nabídka nebyla ze strany vedení města a právní zástupkyně v žádném případě využita!
Výsledek postupu vedení města v rámci této kauzy se naplno projevil při jednání u Vrchního soudu
dne 1. listopadu 2011. Díky naprosté nepřipravenosti celého vedení města včetně právní
zástupkyně města, celý tento spor dopadl pro naše město naprostým fiaskem. Paradoxem celého
tohoto jednání je, že jediným pravým obhájcem města zde byl advokát Ministerstva financí.
Naprosto tristní skutečností je, že se právní zástupkyně ani nepokusila při tomto jednání navrhnout
změnu na postu předsedy soudního senátu v této kauze. Kvůli naprosté neznalosti soudního spisu
a jeho obsahu nebyla schopna argumentovat se senátem Vrchního soudu.
Za výsledek této soudní kauzy je plně odpovědno současných devět koaličních zastupitelů.
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