Město se dočkalo vytoužené pokuty
Současnému městskému vedení se splnil velký sen. Dosáhlo toho, aby Úřad na ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) mu nakonec rozkladným řízením vyměřil pokutu za porušení zákona o
veřejných zakázkách, za to že minulé vedení nevypsalo výběrové řízení ve věci sepsání dovolání
k Nejvyššímu soudu po pravomocném rozsudku Vrchního soudu v Praze z jara 2010. Jen
připomeňme, že autorem dovolání (jež se pak stalo závazným právním názorem) je Mgr. Tomáš
Vašíček.
Paradoxně přitom ten samý úřad před časem rozhodl, že město Harrachov při výběru autora dovolání
nechybovalo, neboť s ohledem na lhůty bylo ve značné časové tísni (viz článek z května 2012
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1337626793_1337551200.pdf) a pokutu tehdy neudělil.
Město Harrachov prostřednictvím svého nynějšího vedení s tím nesouhlasilo a podalo (fakticky proti
sobě) návrh na rozklad. Tím ÚOHS donutilo k tomu, aby se tím dále zabýval a ve finále městu (fakticky
na jeho žádost) vystavil, alespoň minimální pokutu ve výši 40.000,- korun, přičemž sankce mohla činit
přesahující 500 tisíc korun.
Pro zajímavost dodejme, že antimonopolní úřad v rámci svého rozkladného řízení zohlednil to, že
město (rozuměj tehdejší vedení) bylo vedeno zejména snahou odvrátit značnou finanční škodu, která
Harrachovu nepochybně hrozila, pokud by neučinilo dovolací kroky proti již pravomocnému
soudnímu rozsudku (vzpomeňme kupříkladu na exekuce městského majetku). Úřad navíc uzavírá, že
v zásadě nemohl vůbec nic jiného dělat, když zadavatel, tedy současné městské vedení, pořád tvrdí,
že pochybil. A navíc Úřad rozhoduje o odvolání, proti rozhodnutí, které bylo ve prospěch města, ale
město stále trvá na tom, že pochybilo. Dále také v rozhodnutí uvádí, že zadavatel vlastně na svoji
obranu nic netvrdil. Tedy jasná snaha být pokutován a tím pošpinit minulé vedení města. Došlo ke
zneužití ÚOHS pro zajištění vlastních zájmů současných vládců Harrachova. Ostatně dva z nich (paní
Zbrojová a pan Jakubec) byli součástí předchozího zastupitelstva města, které šetřenou smlouvu
s Mgr. Vašíčkem schválilo, aniž by to k tomu tehdy vyjádřili své pochybnosti.
Více k tomuto se v nejbližších dnech na těchto stránkách vyjádří Mgr. Tomáš Vašíček, který je
účastníkem tohoto řízení. Sám proti tomuto rozhodnutí podá odvolání, tudíž celé toto rozhodnutí,
včetně uložené pokuty je a bude nepravomocné.
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