Rozhodnutí starosty města Harrachov – 2022
Rozhodnutí starosty města Harrachova č. 60 ze dne 14. 03. 2022
Přítomni
Starosta:
Místostarosta:
Zastupitelé:
Zapsala:

Ing. Jaroslav Čech
Petr Dostalík, Mgr. Tomáš Vašíček
Radek Čermák, Lucie Kučerová, Hubert Rieger
Martina Žilková

Body rozhodnutí:
Č. j. 1/60 Prohlášení o spolupráci Český rozhlas – Český rozhlas Liberec
Č. j. 2/60 Dřevěné opláštění WC modulu
Č. j. 3/60 Termín a program 26. zasedání Zastupitelstva města Harrachova
Č. j. 4/60 Záměr pořízení osobního automobilu pro komunitní služby zajišťující potřeby harrachovských seniorů
Č. j. 5/60 Výzva k podání nabídky – VZMR „Přístavba knihovny a učebny k ZŠ“
Č. j. 6/60 Ustanovení komise k VZMR „Přístavba knihovny a učebny k ZŠ“
Č. j. 7/60 Humanitární pomoc Ukrajině – zdravotnický materiál
Č. j. 8/60 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím
MPLA
Č. j. 9/60 Žádost o změnu nařízení č. 2/2019 – Tržní řád
Č. j. 10/60 Žádost Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka, Harrachov, p.o. o vyjádření souhlasu s přijmutím
sponzorského daru
Č.j. 11/60 Schválení termínu uzavření Mateřské školy Kamínek o letních prázdninách
Č.j. 12/60 Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu
Č.j. 13/60 Informace z KRNAPu
Č.j. 14/60 Usnesení o prozatímním opatrovnictví
Č.j. 15/60 Dopis Ing. Gregora č.j. 493/2022
Č.j. 16/60 Bezpečnostní analýza 2021
Č. j. 1/60 Prohlášení o spolupráci Český rozhlas – Český rozhlas Liberec
Rozhodnutí č. 1/60: Starosta města Harrachova schvaluje prohlášení o spolupráci s Český rozhlas – Český rozhlas
Liberec č. S2022/01013/00. Účelem je spolupráce při propagaci a realizaci vybraných společenských, kulturních,
vzdělávacích či sportovních projektů do 31.12.2024.
Starosta města zajistí podpis prohlášení a vyrozumění ČRo.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 2/60 Dřevěné opláštění WC modulu
Rozhodnutí č. 2/60: Starosta města Harrachova schvaluje cenovou nabídku na dřevěné opláštění WC modulu, za
cenu 148.020,- Kč od Aleše Vodseďálka.
Starosta města ukládá: referentce propagace a zpracování dotací vyrozumět zhotovitele.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 3/60 Termín a program 26. zasedání Zastupitelstva města Harrachova
Rozhodnutí č. 3/60: Starosta města Harrachova schvaluje termín a program 26. zasedání Zastupitelstva města, které
se uskuteční dne 23.03.2022 od 17:00 v Kulturním centru Harrachov. Program zasedání:
1) Podání žádosti o dotaci „Asistent prevence kriminality 2022“
2)
Plán prevence kriminality
3)
Účetní závěrka ZŠ Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, p.o., za rok 2021 a převod hospodaření do RF
4)
Účetní závěrka MŠ Kamínek, p.o. Harrachov, za rok 2021 a převod hospodaření do RF
5)
Rozpočet města Harrachova 2022
6)
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz areálu malých skokanských můstků
7)
Žádost Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov o převod fin. Pr. z RF do FI a pořízení nového DHM
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8)
9)

Schválení záměru nabytí vlastnického práva k vile Mlynářka a pozemku
Schválení záměru vypsání mezinárodní elektronické aukce prodeje nemovitého majetku - pozemky a
související budovy bývalé celnice
10) Záměr podání dotace z podporované aktivity Domovní čistírny odpadních vod
11) Různé
Starosta města ukládá: zaměstnancům úřadu být v součinnosti při přípravě podkladů zasedání.
Termín plnění: do 15.03.2022
Č. j. 4/60 Záměr pořízení osobního automobilu pro komunitní služby zajišťující potřeby harrachovských seniorů
Rozhodnutí č. 4/60: Starosta města Harrachova schvaluje záměr pořízení osobního automobilu pro komunitní služby
zajišťující potřeby harrachovských seniorů a postupuje tento bod do dalšího zasedání Zastupitelstva města
Harrachova.
Starosta města zajistí přípravu podkladů pro tento bod do dalšího zasedání ZM.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 5/60 Výzva k podání nabídky – VZMR „Přístavba knihovny a učebny k ZŠ“
Rozhodnutí č. 5/60: Starosta města Harrachova schvaluje výzvu k podání nabídky – VZMR „Přístavba knihovny a
učebny k ZŠ“, na zpracování dokumentace k výstavbě nové přístavby knihovny a učebny ZŠ.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.03.2022 ve 12:00 hod.
Starosta města poptá potencionální dodavatele.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 6/60 Ustanovení komise k VZMR „Přístavba knihovny a učebny k ZŠ“
Rozhodnutí č. 6/60: Starosta města Harrachova ustanovuje komisi k VZMR „Přístavba knihovny a učebny k ZŠ“ ve
složení: předseda komise Ing. Jaroslav Čech, členové Mgr. Tomáš Vašíček, Petr Dostalík. Náhradník Ing. Michal
Bartoš. Komise zahájí svou činnost dne 21.03.2022 ve 13:00 hodin.
Starosta města vyrozumí členy komise.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 7/60 Humanitární pomoc Ukrajině – zdravotnický materiál
Rozhodnutí č. 7/60: Starosta města Harrachova schvaluje nákup zdravotnického materiálu jako humanitární pomoc
Ukrajině. Nákup bude proplacen na základě vystavených faktur z Lékárna Harrachov s.r.o.
Starosta města ukládá: účetní proplatit předložené faktury.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 8/60 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím
aplikace MPLA
Rozhodnutí č. 8/60: Starosta města Harrachova schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a provozování systému
pro placení parkovného prostřednictvím aplikace MPLA.
Starosta města zajistí podpis dodatku a vyrozumí dodavatele.
Termín plnění: 3/2022
Č. j. 9/60 Žádost o změnu nařízení č. 2/2019 – Tržní řád
Rozhodnutí č. 9/60: Starosta města Harrachova neschvaluje žádost č.j. 322/2022 o změnu nařízení č. 2/2019 – tržní
řád – zařazení pozemku p.č. 670/3 k.ú. Harrachov do Přílohy č. 1 Prodejní místa ostatní.
Starosta města vyrozumí žadatele.
Termín plnění: 3/2022
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Č. j. 10/60 Žádost Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka, Harrachov, p.o. o vyjádření souhlasu s přijmutím
sponzorského daru
Rozhodnutí č. 10/60: Starosta města Harrachova schvaluje žádost Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka, Harrachov,
p.o. a souhlasí s přijmutím sponzorského daru pro ZŠ od společnosti SUNNY ON-LINE, s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.
Starosta města vyrozumí ředitelku ZŠ.
Termín plnění: 3/2022
Č.j. 11/60 Schválení termínu uzavření Mateřské školy Kamínek o letních prázdninách
Rozhodnutí č. 11/60: Starosta města Harrachova schvaluje termín uzavření Mateřské školy Kamínek o letních
prázdninách, a to v době od 11.07.2022 do 12.08.2022.
Starosta města vyrozumí ředitelku MŠ.
Termín plnění: 3/2022
Č.j. 12/60 Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu
Rozhodnutí č. 12/60: Starosta města Harrachova schvaluje smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu
se společností Z + M Partner, na zpracování projektové žádosti o dotaci a následnou administraci projektu v rámci
projektu předkládaného ve výzvě „Základní školy“ nebo obdobné výzvě, v rámci programu „MMR IROP 2021-2027“.
Starosta města zajistí podpis smlouvy a vyrozumí zpracovatele.
Termín plnění: 3/2022
Č.j. 13/60 Informace z KRNAPu
Rozhodnutí č. 13/60: Starosta města Harrachova bere na vědomí informace z KRNAPu:
- č. 11472/2021 – rozhodnutí o povolení výjimky „Ultrakotlina 180“ a „Ultrakotlina 140“,
- č. 00982/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky „Pochod pro hospic“,
- č. 00775/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky „Krkonošský survival 2022“.
Č.j. 14/60 Usnesení o prozatímním opatrovnictví
Rozhodnutí č. 14/60: Starosta města Harrachova bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Semilech č.j. 2 Nc
1103/2022-25 o prozatímním opatrovnictví paní H. K.
Č.j. 15/60 Dopis Ing. Gregora č.j. 493/2022
Rozhodnutí č. 12/60: Starosta města Harrachova bere na vědomí dopis Ing. Gregora č.j. 493/2022 – Sdělení a druhá
urgence v návaznosti na první z 08.12.2021 pod zn.: 091221/Gr/So k dopisu podaného účastníkem řízení a žadatelem
Ing. R. Gregorem pod zn. 051021/Gr/So z 05.10.2021 (12 A4) v souladu s § 80 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění účinném k 01.05.2018 „Správního řádu“ a k dopisu z 07.12.2021 pod č.j. 2011/2021 – Ing. Bartoš
z 02.12.2021, které právně ale není samostatným rozhodnutím zde už exreferentem Ing. Michalem Bartošem MěÚH,
dotčeného silničního a správního úřadu dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění účinném k 01.05.2018 a
v současné době vedoucím odboru rozvoje, správy majetku, investic a ekonomiky MěÚH, úředníky, který nedůvodně
a protiprávně vyhotovil lživá a nedůvodná dřívější rozhodnutí ve věci níže uvedené pod č.j.: MK/20/ZÚ/06 – Ing.
Bartoš z 17.09.2020 a 15.09.2020.
Starosta města ukládá: místostarostovi vyzvat Ing. Gregora k osobní schůzce.
Termín plnění: 3/2022
Č.j. 16/60 Bezpečnostní analýza 2021
Rozhodnutí č. 16/60: Starosta města Harrachova schvaluje a bere na vědomí bezpečnostní analýzu 2021 města
Harrachova.
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………………………………………….
Ing. Jaroslav Čech
starosta

S rozhodnutím starosty č. 60 souhlasí
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……………………………………
Mgr. Tomáš Vašíček
místostarosta

…………………………………….
Petr Dostalík
místostarosta
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