Rozhodnutí starosty města Harrachov – 2022
Rozhodnutí starosty města Harrachova č. 71 ze dne 19. 07. 2022
Přítomni
Starosta:
Místostarosta:
Zastupitelé:
Zapsala:

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

Body rozhodnutí:
Č. j. 1/71 Stížnost Ing. Petra Talandy, MBA
Č. j. 2/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o nočním klidu
Č. j. 3/71 Návrh na Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností
Č. j. 4/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města
Harrachov
Č. j. 5/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Č. j. 6/71 Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2011, kterou se reguluje promítání světelných reklam
a efektů na oblohu na území města Harrachov
Č. j. 7/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného
Č. j. 8/71 Žádost č.j. 1136/2022 o převod nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět č.p. 462
Č. j. 9/71 Výběrové řízení na místo: referent/ka místních poplatků a jmenování výběrové komise
Č. j. 10/71 Smlouva o dílo č. 012/2022
Č. j. 11/71 Vyjádření města Harrachova k bodům projednávaných stavební komisí
Č. j. 12/71 Odpověď zhotovitele díla k reklamovaným vadám na objektu Harrachov č.p. 155
Č. j. 13/71 Informace z KRNAPu
Č. j. 14/71 Žádost č.j. 1250/2022 o poskytnutí finančního příspěvku
Č. j. 15/71 Žádost č.j. 1349/2022 o pořadatelství 19. Harrachovských pivních slavností
Č. j. 16/71 Zrušení výběrového řízení na místo: technicko-administrativní pracovník
Č. j. 17/71 Žádost č.j. 1278/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Č. j. 18/71 Žádost č.j. 1339/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Č. j. 19/71 Žádost č.j. 1303/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět
č.p. 116
Č. j. 20/71 Žádost č.j. 1207/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět
č.p. 116
Č. j. 21/71 Záměr pronájmu nebytových prostor – 2. NP objekt bez č.p. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov – 36,9 m2
Č. j. 22/71 Záměr pronájmu nebytových prostor – 2. NP objekt bez č.p. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov – 37,4 m2
Č. j. 23/71 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – garážové stání na p.p.č. 290/2 k.ú. Harrachov
Č. j. 24/71 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – stání na p.p.č. 1281 k.ú. Harrachov
Č. j. 25/71 Žádost č.j. 1263/2022 o povolení konání cyklistických závodů Prima CUP 2022 - Harrachov
Č. j. 26/71 Záměr prodeje nemovitého majetku p.p.č. 654/8 k.ú. Harrachov
Č. j. 27/71 Záměr prodeje nemovitého majetku st.p.č. 978/2 k.ú. Harrachov
Č. j. 28/71 Poskytnutí právní pomoci harrachovským občanům
Č. j. 29/71 Smlouva o výpůjčce městského kamerového dohlížecího systému města Harrachov
Č. j. 30/71 Kupní smlouva – odkup podlahové krytiny v městském bytě
Č. j. 31/71 Výběrové řízení na místo: pracovník města Harrachova s následným využitím jako řidič cisterny JSDHO
Harrachov a jmenování výběrové komise
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Rozhodnutí starosty města Harrachov – 2022
Č. j. 1/71 Stížnost Ing. Petra Talandy, MBA
Rozhodnutí č. 1/71: Starosta města Harrachova seznámil zastupitele města Harrachova se stížností pana Ing. Petra
Talandy, MBA. Zastupitelé podnět projednali a shledali ho jako neopodstatněný.
Starosta města vyrozumí stěžovatele.
Termín plnění: 07/2022
Č. j. 2/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o nočním klidu
Rozhodnutí č. 2/71: Starosta města Harrachova schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o nočním
klidu a postupuje tento bod do dalšího zasedání Zastupitelstva města Harrachova.
Starosta města ukládá: referentce místních poplatků připravit podklady na zasedání.
Termín plnění: do 31.08.2022.
Č. j. 3/71 Návrh na Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností
Rozhodnutí č. 3/71: Starosta města Harrachova neschvaluje návrh na Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných
činností.
Č. j. 4/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města
Harrachov
Rozhodnutí č. 4/71: Starosta města Harrachova schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011,
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní
pyrotechniky na území města Harrachov a postupuje tento bod do dalšího zasedání Zastupitelstva města
Harrachova.
Starosta města ukládá: referentce místních poplatků připravit podklady na zasedání.
Termín plnění: do 31.08.2022.
Č. j. 5/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Rozhodnutí č. 5/71: Starosta města Harrachova schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství a postupuje tento bod do dalšího zasedání Zastupitelstva města
Harrachova.
Starosta města ukládá: referentce místních poplatků připravit podklady na zasedání.
Termín plnění: do 31.08.2022.
Č. j. 6/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2011, kterou se reguluje promítání světelných reklam
a efektů na oblohu na území města Harrachov
Rozhodnutí č. 6/71: Starosta města Harrachova schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 8/2011, kterou
se reguluje promítání světelných reklam a efektů na oblohu na území města Harrachov a postupuje tento bod do
dalšího zasedání Zastupitelstva města Harrachova.
Starosta města ukládá: referentce místních poplatků připravit podklady na zasedání.
Termín plnění: do 31.08.2022.
Č. j. 7/71 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného
Rozhodnutí č. 7/71: Starosta města Harrachova schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o
místním poplatku ze vstupného a postupuje tento bod do dalšího zasedání Zastupitelstva města Harrachova.
Starosta města ukládá: referentce místních poplatků připravit podklady na zasedání.
Termín plnění: do 31.08.2022.
Č. j. 8/71 Žádost č.j. 1136/2022 o převod nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět č.p. 462
Rozhodnutí č. 8/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1136/2022 o převod nájemní smlouvy bytu č. 8
v bytovém domě Harrachov, Nový Svět č.p. 462.
Starosta města ukládá: místostarostovi připravit nájemní smlouvu a vyrozumět nájemce.
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Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 9/71 Výběrové řízení na místo referent/ka místních poplatků a jmenování výběrové komise
Rozhodnutí č. 9/71: Starosta města Harrachova schvaluje vyhlášení výběrového řízení na místo: referent/ka místních
poplatků a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Čech, Mgr. Tomáš Vašíček, Martina Žilková, náhradník
Ing. Michal Bartoš.
Starosta města vyrozumí členy komise a ukládá: vedoucí odboru KVÚ zajistit zveřejnění výběrového řízení obvyklým
způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 10/71 Smlouva o dílo č. 012/2022
Rozhodnutí č. 10/71: Starosta města Harrachova schvaluje Smlouvu o dílo č. 012/2022 s Živá střech s.r.o., na
odkanalizování místa sv. Jána, za cenu 76.990,- Kč bez DPH.
Starosta města zajistí podpis smlouvy a vyrozumí zhotovitele.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 11/71 Vyjádření města Harrachova k bodům projednávaných stavební komisí
Rozhodnutí č. 11.1/71: Starosta města Harrachova bere na vědomí zápis z jednání stavební komise č. 14, ze dne
07.07.2022.
Rozhodnutí č. 11.2/71: Město Harrachov bere na vědomí dispoziční změny vnitřních prostor – označení stavby
„Apartmánový bytový dům Pangea na stpč. 299 a ppč. 634/5 v k.ú. Harrachov“. Stavebním úřadem Tanvald bylo
sděleno, že vyjadřovat se k těmto změnám není městu příslušné.
Starosta města ukládá: vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.3/71: Město Harrachov souhlasí, na základě žádosti, stanoviska SK, po posouzení PD, skutečnosti
v terénu a vzhledem k doloženému souhlasnému koordinovanému závaznému stanovisku MěÚ Tanvald,
s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení – označení stavby „Novostavba Hotelu Golden Harrachov na
st.p.č. 640, ppč. 525/2, 525/3 a 736 v k.ú. Harrachov“.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.4/71: Město Harrachov souhlasí, na základě žádosti, stanoviska SK, skutečnosti v terénu a po
předložení PD k navrhovaným objektům, s předloženými studiemi na změnu ÚP Harrachov – označení „Návrh na
změnu ÚP – část ppč. 518/1 (518/3), 525/2 a st.p.č. 640 a 736 v k.ú. Harrachov“ (hotel GOLDEN Harrachov,
apartmány IQON).
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.5/71: Město Harrachov souhlasí, na základě a posouzení žádosti, stanoviska SK a skutečnosti
v terénu, s předloženou studií na změnu ÚP Harrachov – označení „Návrh na změnu ÚP – st.p.č. 184 a p.p.č. 617/1
v k.ú. Harrachov“ (ubytovací zařízení HUBERTUS).
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.6/71: Město Harrachov souhlasí, na základě a posouzení žádosti, stanoviska SK a skutečnosti
v terénu, s předloženou studií na změnu ÚP Harrachov – označení „Návrh na změnu ÚP – st.p.č. 465 a p.p.č. 326/31
v k.ú. Harrachov“ (bývalý OD Horal – APARTHOTEL HARRACHOV).
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.7/71: Město Harrachov, na základě a posouzení žádosti, stanoviska SK a skutečnosti v terénu,
požaduje, aby záměr byl v souladu s platným ÚP Harrachov - označení stavby „studie Ubytovací komplex Panorama
Sachrův kopec – modernizace ubytovacího zařízení v k.ú. Harrachov“.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
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Rozhodnutí č. 11.8/71: Město Harrachov, na základě a posouzení žádosti, stanoviska SK a skutečnosti v terénu,
požaduje, aby záměr byl v souladu s platným ÚP Harrachov a střecha objektu byla provedena jako živá střecha
s rostlinným porostem - označení stavby „PD DUR+DSP Wellnes centrum Sachrův kopec s parkovištěm v k.ú.
Harrachov“.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Rozhodnutí č. 11.9/71: Město Harrachov, na základě a posouzení žádosti, stanoviska SK a skutečnosti v terénu,
nesouhlasí s navrženou změnou ÚP Harrachov - označení stavby „změna ÚP – přestavby a rozšíření stávajícího
penzionu VaV na st.p.č. 343/1, 788 a p.p.č. 86/2 a 86/3 v k.ú. Harrachov“. Navrhovaný objekt se nachází v intravilánu
obce v celistvém území ploch určených jako plochy k bydlení v rodinných domech- městské a příměstské Bl. Dále zde
není dostatečně odpovídající technická infrastruktura – kapacita a parametry stávající přilehlé místní komunikace.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět stavebníka.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 12/71 Odpověď zhotovitele díla k reklamovaným vadám na objektu Harrachov č.p. 155
Rozhodnutí č. 12/71: Starosta města Harrachova bere na vědomí reakci zhotovitele rekonstrukce objektu Harrachov
č.p. 155 na reklamované vady a pověřuje místostarostu města, Mgr. Tomáše Vašíčka, zpracováním odpovědi.
Starosta města ukládá: místostarostovi Mgr. Tomáši Vašíčkovi zpracovat odpověď na obdržený dopis.
Termín plnění: 07-08/2022.
Č. j. 13/71 Informace z KRNAPu
Rozhodnutí č. 13/71: Starosta města Harrachova bere na vědomí informace z KRNAPu:
- č. 05697/2022 – zahájení správního řízení – umístění fotovoltaické elektrárny č.p. 356
- č. 05713/2022 – zahájení správního řízení – natáčení filmu „Krkonoše živá pokladnice přírody“
- č. 04400/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky a udělení souhlasu „1000 Miles Adventure“
- č. 05928/2022 – zahájení správního řízení – provedení leteckých prací pomocí bezpilotního letadla
- č. 05622/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky – natáčení filmu „Krkonoše živá pokladnice přírody“
- č. 06037/2022 – usnesení o stanovení účastníků správního řízení – terénní úpravy spojené s uložením kabelu
- č. 04652/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky – provedení leteckých prací pomocí bezpilotního letadla
- č. 05551/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky a udělení souhlasu – silniční závod a MTB závod
- č. 05275/2022 – rozhodnutí o povolení výjimky – provedení leteckých prací pomocí bezpilotního letadla
Č. j. 14/71 Žádost č.j. 1250/2022 o poskytnutí finančního příspěvku
Rozhodnutí č. 14/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1250/2022 o poskytnutí finančního příspěvku
na reprezentaci města Harrachova na akci: 26. setkání hornických města České republiky v Kutné Hoře, které se
uskuteční ve dnech 23. – 25.09.2022, ve výši 3.000,- Kč.
Starosta města ukládá: účtárně vyplatit příspěvek.
Termín plnění: 08/2022.
Č. j. 15/71 Žádost č.j. 1349/2022 o pořadatelství 19. Harrachovských pivních slavností
Rozhodnutí č. 15/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1349/2022, aby Město Harrachov bylo jedním
z pořadatelů 19. Harrachovských pivních slavností, které se uskuteční dne 23.07.2022.
Starosta města vyrozumí žadatele.
Termín plnění: 08/2022.
Č. j. 16/71 Zrušení výběrového řízení na místo: technicko-administrativní pracovník
Rozhodnutí č. 16/71: Starosta města Harrachova ruší výběrové řízení na místo: technicko-administrativní pracovník.
Starosta města vyrozumí přihlášené zájemce.
Termín plnění: 07/2022.
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Č. j. 17/71 Žádost č.j. 1278/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Rozhodnutí č. 17/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1278/2022 o prodloužení nájemní smlouvy na
24 měsíců bytu č. 201 v bytovém domě Harrachov č.p. 155.
Starosta města ukládá: místostarostovi připravit nájemní smlouvu a vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07-08/2022.
Č. j. 18/71 Žádost č.j. 1339/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Rozhodnutí č. 18/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1339/2022 o prodloužení nájemní smlouvy na
24 měsíců bytu č. 205 v bytovém domě Harrachov č.p. 155.
Starosta města ukládá: místostarostovi připravit nájemní smlouvu a vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07-08/2022.
Č. j. 19/71 Žádost č.j. 1303/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět
č.p. 116
Rozhodnutí č. 19/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1303/2022 o prodloužení nájemní smlouvy na
12 měsíců bytu č. 9 v bytovém domě Harrachov, Nový Svět č.p. 116.
Starosta města ukládá: místostarostovi připravit nájemní smlouvu a vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07-08/2022.
Č. j. 20/71 Žádost č.j. 1207/2022 o prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Harrachov, Nový Svět
č.p. 116
Rozhodnutí č. 20/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1207/2022 o prodloužení nájemní smlouvy na
12 měsíců bytu č. 3 v bytovém domě Harrachov, Nový Svět č.p. 116.
Starosta města ukládá: místostarostovi připravit nájemní smlouvu a vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07-08/2022.
Č. j. 21/71 Záměr pronájmu nebytových prostor – 2. NP objekt bez č.p. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov – 36,9 m2
Rozhodnutí č. 21/71: Starosta města Harrachova schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve 2. NP objektu
občanské vybavenosti bez č.p./e.čv. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov, o výměře 36,9 m2, za minimální měsíční nájemné
ve výši 1.107,- Kč + 3.690,- Kč služby energií, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 22/71 Záměr pronájmu nebytových prostor – 2. NP objekt bez č.p. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov – 37,4 m2
Rozhodnutí č. 22/71: Starosta města Harrachova schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve 2. NP objektu
občanské vybavenosti bez č.p./e.čv. na st.p.č. 749 k.ú. Harrachov, o výměře 37,4 m2, za minimální měsíční nájemné
ve výši 1.122,- Kč + 3.740,- Kč služby energií, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 23/71 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – garážové stání na p.p.č. 290/2 k.ú. Harrachov
Rozhodnutí č. 23/71: Starosta města Harrachova schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – garážové stání na p.p.č.
290/2 k.ú. Harrachov, za cenu 2.000,- Kč/rok.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 24/71 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – stání na p.p.č. 1281 k.ú. Harrachov
Rozhodnutí č. 24/71: Starosta města Harrachova schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – stání na p.p.č. 1281
k.ú. Harrachov, za cenu 1.500,- Kč/rok.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 07/2022.
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Č. j. 25/71 Žádost č.j. 1263/2022 o povolení konání cyklistických závodů Prima CUP 2022 - Harrachov
Rozhodnutí č. 25/71: Starosta města Harrachova schvaluje žádost č.j. 1263/2022 o povolení konání cyklistických
závodů Prima CUP 2022 – Harrachov, které se budou konat dne 03.09.2022 a dále schvaluje trasu závodu, která
povede, mimo jiné, přes pozemky města Harrachova.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět žadatele.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 26/71 Záměr prodeje nemovitého majetku p.p.č. 654/8 k.ú. Harrachov
Rozhodnutí č. 26/71: Starosta města Harrachova schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku p.p.č. 654/8, o
výměře 259 m2 k.ú. Harrachov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1679-43/2022, minimálně však za
744.403,- Kč.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 27/71 Záměr prodeje nemovitého majetku st.p.č. 978/2 k.ú. Harrachov
Rozhodnutí č. 27/71: Starosta města Harrachova schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku st.p.č. 978/2, o
výměře 3 m2 k.ú. Harrachov, za minimální kupní cenu 5.000,- Kč/m2.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 28/71 Poskytnutí právní pomoci harrachovským občanům
Rozhodnutí č. 28/71: Starosta města Harrachova schvaluje poskytnutí právní pomoci harrachovským občanům
v nouzi a pověřuje místostarostu, Mgr. Tomáše Vašíčka, zajistit bližší specifikaci právní pomoci pro adresáty.
Starosta města ukládá: místostarostovi zajistit bližší specifikaci právní pomoci.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 29/71 Smlouva o výpůjčce městského kamerového dohlížecího systému města Harrachov
Rozhodnutí č. 29/71: Starosta města Harrachova schvaluje smlouvu o výpůjčce městského kamerového dohlížecího
systému města Harrachov mezi Městem Harrachov, jako půjčitelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím
policie Libereckého kraje, jako vypůjčitelem.
Starosta města vyrozumí vypůjčitele.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 30/71 Kupní smlouva – odkup podlahové krytiny v městském bytě
Rozhodnutí č. 30/71: Starosta města Harrachova schvaluje kupní smlouvu na odkup podlahové krytiny v městském
bytě č. 3 v bytovém domě Harrachov č.p. 408, která byla nájemcem pořízena v rámci provedené rekonstrukce, o
velikosti cca 24 m2, za cenu 7.000,- Kč.
Starosta města zajistí podpis smlouvy a ukládá: účtárně proplatit částku na základě podepsané smlouvy.
Termín plnění: 07/2022.
Č. j. 31/71 Výběrové řízení na místo pracovník města Harrachova s následným využitím jako řidič cisterny
JSDHO Harrachov a jmenování výběrové komise
Rozhodnutí č. 31/71: Starosta města Harrachova schvaluje Výběrové řízení na místo: pracovník města Harrachova
s následným využitím jako řidič cisterny JSDHO Harrachov a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Čech,
Mgr. Tomáš Vašíček, Ing. Michal Bartoš.
Starosta města vyrozumí členy komise a ukládá: vedoucí odboru KVÚ zajistit zveřejnění výběrového řízení obvyklým
způsobem.
Termín plnění: 07/2022.
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………………………………………….
Ing. Jaroslav Čech
starosta

……………………………………
Mgr. Tomáš Vašíček
místostarosta

S rozhodnutím starosty č. 71 souhlasí

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