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Jako první jsme referovali o policejním vyšetřování třebíčského radního Marina
„Bambuse“ Svobody (VV). Při zasedání rady města Třebíče hlasoval ve prospěch
rozhodnutí, ze kterého mohla mít prospěch jedna z firem, kde má majetkovou účast.
Před hlasováním neoznámil, že je v konfliktu zájmů. Trestní oznámení na Svobodu podal
bývalý starosta Ivo Uher (ODS). Nyní oddělení hospodářské kriminality Policie ČR v
Třebíči uzavřelo vyšetřování. Svoboda se podle policie dopustil přestupku proti Zákonu
o střetu zájmů. Hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

  

Oznamovatel Ivo Uher se divil. „Slyším to od vás poprvé, policie mi ještě nic neoznámila. Moc
velké naděje na vyšetření jsem si nedělal. Zdá se ale, že se po posledních velkých kauzách v
policii něco pozitivního děje a už se nebojí sáhnout do kauz politiků,“ zamýšlí se Uher.

  

Závěr policejního vyšetřování už obdržel Městský úřad v Třebíči. „Ano, dostali jsme od policie
několik oznámení o přestupku, mezi nimi i o porušení zákona radním Martinem Svobodou,“
potvrdil nám vedoucí odboru správních činností Karel Prokeš.

      

Na dotaz, co bude dál, Prokeš vysvětlil. „Ještě jsme o tom nehovořili. My se nyní z řízení
„vyautujeme“, to je velmi pravděpodobné. Kdo bude řešit Svobodovo porušení zákona určí
krajský úřad. Měl by to přikázat některému ze sousedních měst,“ sdělil nám vedoucí odboru.

  

Je nepsanou zvyklostí, že podobné případy řeší přestupkové oddělení MěÚ ve Velkém Meziříčí.
V minulosti odsoudilo k pokutě hrubiána Miloše Maška (dříve ČSSD), který udeřil kameramana
ČT.

  

Oč v případu Martina Svobody jde?

  

Jednalo se o prodloužení smlouvy s mobilním operátorem Telefónica O2. Právě pro tohoto
operátora zajišťuje Kapucín repro placenou péči o zákazníka. Podle tiskového mluvčího
mobilního operátora má Kapucín provize z uzavřených nových smluv, mnohem větší odměny
však i z prodloužení stávajících.
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K vysvětlení bylo na policii předvoláno již několik osob, z radnice např. vedoucí informatiků
Milan Zmátlo.

  

Policie se mohla též zabývat podezřením, zda se radní města nedopustili provinění proti
Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Zdá se totiž, že finanční objem zakázky při prodloužení
smlouvy o 27 měsíců vysoce převyšoval částku, kvůli které již musí být tendr vyhlášen. Navíc
rada města nutí i své příspěvkové organizace, aby se nechaly zahrnout do smlouvy s
Telefónikou.

  

Prodloužení smlouvy schválila rada města hlasy všech osmi přítomných a smlouvu podepsal
starosta Pavel Heřman (HZNR!). Uvidíme, zda se bude policie zabývat i tímto aspektem. V
době uzávěrky již nebyla mluvčí policie k zastižení.

  

Bude-li uznán Svoboda vinen ze spáchání tak závažného úmyslného přestupku, měl vyvodit
osobní odpovědnost a odstoupit ze zastupitelstva. Tak to dělají slušnější politikové ve slušném
zahraničí, jsou-li přichyceni při porušení zákona. Uvidíme, zda se Svoboda k věci postaví
čelem. O průběhu vyšetřování budeme čtenáře nadále informovat.

  

František Ryneš
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