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Vyhledat

St eda 22.10.2008 - Svátek má Sabina

Zastupitel Caska na dvou židlích?
04.12.2007
ZÁB EH – Osobou záb ežského zatupitele Vladimíra Casky se na svém
listopadovém jednání zabývali lenové kontrolního výboru radnice. D vodem
zkoumání byla jeho spolupráce s firmou Wanemi.

Firma Caska Invest totiž d lá pro budoucí papírnu a energetický zdroj technicko
inženýrské zakázky. A to je mnohým trnem v oku, protože její majitel zárove
rozhoduje v zastupitelstvu. N kolikrát jsem na možný st et zájm upozor oval,
ostatní zastupitelé ovšem jako by k tomu byli hluší. Proto jsem dal podn t k
ezkoumání tohoto po ínání, uvedl Vilibald Žalio, jeden z len kontrolního
výboru. Jeho kolegové p i jednání dosp li k názoru, že by se zastupitelovo po ínání
nemuselo slu ovat se zákonem o obcích. Kv li hrozící podjatosti budeme
požadovat, aby se Vladimír Caska zdržoval hlasování v t ch p ípadech, kdy se bude
rozhodovat o bodech spojených s firmou Wanemi, informoval Milán Šebesta,
edseda kontrolního výboru záb ežského zastupitelstva.
Samotný Vladimír Caska už n kolikrát ve ejn prohlásil, že nemá problém s tím,
být zárove zastupitelem a spolupracovníkem investora, jež svým zám rem rozd lil
ve ejnost nejen v Záb eze, ale i v jeho okolí. Nejsem zam stnancem ani v žádné
struktu e spole nosti Wanemi, mám s ní pouze uzav enou smlouvu o inženýrské
innosti. Podle právnického rozboru to není p ekážkou mé práci v zastupitelstvu,
vyjád il se Vladimír Caska a dodal, že celý p ípad je pouze pokra ováním
politického nátlaku a zastrašování opozi ních zastupitel . V kontrolním výboru
nejsou právníci, kte í by mohli fundovan rozhodnout o tom, kdy mohu a nemohu
hlasovat. Tento tlak už p estává být normální, je to jen další pokus m uml et, tvrdí
zastupitel, který se s ve ejnou podporou investora netají, protože je toho názoru, že
podnik bude pro m sto p ínosem. Také podle p edstavitel Wanemi se nedá hovo it
o st etu zájm . S firmou Caska máme standardní obchodní smluvní vztah, který se
netýká rozhodování pana Casky jako zastupitele, sd lil místop edseda
edstavenstva spole nosti Marek Štencl. (alx)
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