Střet zájmů a neodkoupené pozemky, toť politika pana místostarosty
Zjevně nemorálního aktu se při jednání rady města dopustil místostarosta Oldřich Jakubec, když
kladně hlasoval pro pronájem co do plochy nemalé garáže v areálu bývalé lesnické školy. A to
komu jinému, než osobě své vlastní. Navíc zřejmě bez jakékoliv smluvního ujednání užívá pozemky
města před svým domem, které již měl k prodeji odsouhlasené předchozím zastupitelstvem, ale
k uzavření kupní smlouvy nikdy nedošlo.
Ke schválení pronájmu garáže č. 5.2 s účinností od 1. 5. 2013 došlo na jednání rady města dne 17. 4.
2013 v bodě č.13/7. Jak je ze zápisu patrno (http://www.harrachov.cz/mesto/doku/rm17-0413.pdf )
byly v rámci tohoto bodu pronajaty garáže i jiným občanům. To je samozřejmě v pořádku a rada má
k tomu zákonné kompetence. Potíž je právě v osobě pana místostarosty. Ten se měl správně
z hlasování vyloučit pro střet zájmů. Jenže to byl v té chvíli problém. Na tomto jednání rady byli
přítomni jen tři konšelé, a kdyby pan Jakubec nehlasoval tak dva kladné hlasy kvůli nadpoloviční
většině pro přijetí jakéhokoliv usnesení nestačí. Nebylo tedy etičtější smluvní záležitost pana
místostarosty o týden odložit, až bude členů pro schválení nájemní smlouvy více, aby pan Jakubec
nemusel sám ve svůj prospěch hlasovat? A schválit prodloužení smluv jen těm stávajícím nájemcům.
Ostatně pan místostarosta má ještě asi další jeden majetkový vroubek a možná i vážnější. Je tomu již
pár let co mu byl zastupitelstvem města (konkrétně 23. 7. 2008) schválen (tehdy dotyčný se nejspíš
zdržel hlasování) prodej pozemků č.370/3 a 386/3, které se nachází přímo před jeho rodinným
domem. Přestože byla zřejmě smlouva připravena, k faktické koupi však doposud nedošlo. Dané
pozemkové parcely jsou totiž stále ve vlastnictví města. Což se dá velmi rychle zjistit z internetového
nahlížeče katastru nemovitostí. Na okolnost neuskutečněného prodeje portál Vasharrachov.cz přišel
vlastně náhodou při hledání jiné záležitosti v zápisech zastupitelstva města a porovnání s webovým
katastrem nemovitostí to jen potvrdilo.
Pan místostarosta by tedy měl nejlépe veřejně doložit, že za užívání těchto pozemků městu platí.
Jistě existuje nějaká smlouva? A také předložit smluvně domluvené hrazení nájemného kalendářně
městu Harrachov? Pokud tak nečiní, jde opět minimálně o neetický krok v kontextu na příjmy chudé
naše město. A v tomto by měl jít čelní představitel Harrachova jistě příkladem. Zvlášť když se
v radničním periodiku chlubí provedenými úsporami na zimní údržbě Harrachova.
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