Rozhodnutí starosty města Harrachov – 2022
Rozhodnutí starosty města Harrachova č. 62 ze dne 19. 04. 2022
Přítomni
Starosta:
Místostarosta:
Zastupitelé:
Zapsala:

Ing. Jaroslav Čech
Petr Dostalík, Mgr. Tomáš Vašíček
David Čermák, Radek Čermák, Lucie Kučerová, Jitka Pánková (od bodu č. j. 5)
Martina Žilková

Body rozhodnutí:
Č. j. 1/62 Doplnění programu 27. zasedání ZM Harrachova
Č. j. 2/62 Výzva k podání nabídky – VZMR „Provedení aukce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“
Č. j. 3/62 Ustanovení komise k VZMR „Provedení aukce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“
Č. j. 4/62 Oznámení záměru Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, p.o. zajistit opravu a rekonstrukci
školního rozhlasu, časomíry a zvonění
Č. j. 5/62 Odpisový plán Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, p.o. - Interaktivní tabule SMART Board
885
Č. j. 6/62 Žádost o projednání pořadatelství města Harrachova a souhlas s konáním akce „FICHTLCUP
HARRACHOV“
Č. j. 7/62 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě - p.p.č. 432/5 k.ú. Harrachov
Č. j. 8/62 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Č. j. 9/62 Návrh komise pro posuzování návrhu na vyřazení majetku ve vl. Města Harrachov za rok 2021
Č. j. 10/62 Informace z KRNAPu
Č. j. 11/62 Vyjádření města Harrachova k projednávaným bodům stavební komisí
Č. j. 12/62 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Č. j. 13/62 Návrh na vyjmutí provozních nákladů na výtah u přízemních bytů Harrachov č.p. 155
Č. j. 14/62 Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP č.p. 116, Nový Svět, Harrachov
Č. j. 15/62 Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP č.p. 155, Harrachov

Č. j. 1/62 Doplnění programu 27. zasedání ZM Harrachova
Rozhodnutí č. 1/62: Starosta města Harrachova schvaluje doplnění programu 27. zasedání ZM Harrachova: bod 2.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK.
Starosta města zajistí přípravu podkladu bodu.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 2/62 Výzva k podání nabídky – VZMR „Provedení aukce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“
Rozhodnutí č. 2/62: Starosta města Harrachova schvaluje výzvu k podání nabídky – VZMR „Provedení aukce podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“. Maximální výše hodnoty zakázky činí 1,7% (maximálně však 1.000.000,Kč bez DPH) z ceny dosažené v aukci bez DPH. Konec lhůty pro podání nabídek je 27.04.2022 ve 12:00 hodin.
Starosta města zajistí oslovení potencionálních dodavatelů.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 3/62 Ustanovení komise k VZMR „Provedení aukce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“
Rozhodnutí č. 3/62: Starosta města Harrachova ustanovuje komisi k VZMR „Provedení aukce podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník“, ve složení: Ing. Jaroslav Čech – předseda, Mgr. Tomáš Vašíček – člen, Ing. Michal
Bartoš – člen. Náhradník: Petr Dostalík. Komise zahájí svoji činnost dne 27.04.2022 ve 13:00 hodin.
Starosta města vyrozumí členy komise.
Termín plnění: 04/2022
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Č. j. 4/62 Oznámení záměru Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, p.o. zajistit opravu a rekonstrukci
školního rozhlasu, časomíry a zvonění
Rozhodnutí č. 4/62: Starosta města Harrachova bere na vědomí a schvaluje záměr Základní školy Dr.h.c. Jana
Masaryka zajistit opravu a rekonstrukci školního rozhlasu, časomíry a zvonění. Financování této opravy a
rekonstrukce bude uhrazena z rezervního fondu školy.
Starosta města vyrozumí ředitelku ZŠ.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 5/62 Odpisový plán Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, p.o. - Interaktivní tabule SMART Board
885
Rozhodnutí č. 5/62: Starosta města Harrachova schvaluje odpisový plán Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka
Harrachov, p.o. na Interaktivní tabuli SMART Board 885, po dobu 5 ti let.
Starosta města vyrozumí ředitelku ZŠ.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 6/62 Žádost o projednání pořadatelství města Harrachova a souhlas s konáním akce „FICHTLCUP
HARRACHOV“
Rozhodnutí č. 6/62: Starosta města Harrachova souhlasí s konáním akce „FICHTLCUP HARRACHOV“, která se
uskuteční dne 10.09.2022 a schvaluje, aby Město Harrachov bylo jedním z pořadatelů této akce.
Starosta města vyrozumí žadatele.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 7/62 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě - p.p.č. 432/5 k.ú. Harrachov
Rozhodnutí č. 7/62: Starosta města Harrachova schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě - p.p.č. 432/5 k.ú.
Harrachov o výměře 593 m2, za cenu 5.930,- Kč/rok.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět nájemce.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 8/62 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Rozhodnutí č. 8/62: Starosta města Harrachova schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby – ČEZd_SoBS VB 22357/IV-12-4022184/SM,Harrachov, p.p.č.628/2 - smyčka kNN, SS.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit podpis smlouvy a vyrozumět oprávněnou smluvní stranu.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 9/62 Návrh komise pro posuzování návrhu na vyřazení majetku ve vl. Města Harrachov za rok 2021
Rozhodnutí č. 9/62: Starosta města Harrachova schvaluje komisi pro posuzování návrhu na vyřazení majetku ve vl.
Města Harrachov za rok 2021, a to ve složení: Ing. Jaroslav Čech – předseda, Mgr. Tomáš Vašíček – člen, Ing. Michal
Bartoš – člen, Mgr. Vladimír Josífek – člen.
Starosta města vyrozumí členy komise.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 10/62 Informace z KRNAPu
Rozhodnutí č. 10/62: Starosta města Harrachova bere na vědomí informace z KRNAPu:
- č. 00295/2022 – rozhodnutí o vydání souhlasu a povolení výjimky „Harrachov Skyrace a Trail“ a „Gladiator Race
Harrachov“
- č. 02265/2022 – NATURA 2000 – doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu
- č. 02853/2022 – zahájení správního řízení o udělení výjimky ze zákazu vjezdu
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Č. j. 11/62 Vyjádření města Harrachova k projednávaným bodům stavební komisí
Rozhodnutí č. 11/62: Starosta města Harrachova bere na vědomí zápis stavební komise č. 12.
Rozhodnutí č. 11.1/62: Starosta města Harrachova, na základě stanoviska stavební komise a po prostudování návrhu
řešení, rozhodl o svolání schůzky ohledně manipulační plochy u p.p.č. 447/1 k.ú. Harrachov – žadatel Tah na branku
s.r.o.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět žadatele.
Termín plnění: 4/2022
Rozhodnutí č. 11.2/62: Město Harrachov, na základě stanoviska stavební komise a po posouzení skutečnosti v
terénu, souhlasí se stavebním záměrem – projektová dokumentace k RD na st.p.č. 8 a p.p.č. 36/21, 42/3 a 42/5 k.ú.
Harrachova, za předem stanovených podmínek.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět žadatele.
Termín plnění: 4/2022
Rozhodnutí č. 11.3/62: Město Harrachov, na základě stanoviska stavební komise a po posouzení skutečnosti v
terénu, souhlasí se stavebním záměrem –RD na st.p.č. 101/2 k.ú. Harrachova, za předem stanovených podmínek.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět žadatele.
Termín plnění: 4/2022
Rozhodnutí č. 11.4/62: Město Harrachov žádá o stanovisko pořizovatele k Návrhu na změnu ÚP Harrachov na p.p.č.
945 k.ú. Harrachov, zároveň s tímto návrhem na změnu ÚP nesouhlasí.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zažádat o stanovisko pořizovatele ÚP Harrachov – MěÚ Tanvald.
Termín plnění: 4/2022
Č. j. 12/62 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě Harrachov č.p. 155
Rozhodnutí č. 12/62: Starosta města Harrachova neschvaluje žádost č.j. 759/2022, paní Hamáčkové, o prodloužení
nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 155 Harrachov.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE vyrozumět žadatelku.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 13/62 Návrh na vyjmutí provozních nákladů na výtah u přízemních bytů Harrachov č.p. 155
Rozhodnutí č. 13/62: Starosta města Harrachova schvaluje návrh na vyjmutí provozních nákladů na výtah
z pravidelných plateb přízemních bytů č. 101, 102 a 103 v bytovém domě Harrachov č.p. 155.
Starosta města ukládá: oddělení místních poplatků být v součinnosti této změny.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 14/62 Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP č.p. 116, Nový Svět, Harrachov
Rozhodnutí č. 14/62: Starosta města Harrachova schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP objektu č.p.
116, Nový Svět, Harrachov, o výměře 23,33m2, pro účely provozování dispečinku zdravotně dopravní služby na dobu
neurčitou, za cenu 30,-Kč/m2/měsíc.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 04/2022
Č. j. 15/62 Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP č.p. 155, Harrachov
Rozhodnutí č. 15/62: Starosta města Harrachova schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v 1. NP objektu č.p.
155, Harrachov, o výměře 101m2, pro účely adaptačního centra na dobu neurčitou, za cenu 30,-Kč/m2/měsíc.
Starosta města ukládá: vedoucímu odboru RSMIE zajistit zveřejnění záměru obvyklým způsobem.
Termín plnění: 04/2022
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………………………………………….
Ing. Jaroslav Čech
starosta

S rozhodnutím starosty č. 62 souhlasí

Rozhodnutí starosty města Harrachov č. 62 ze dne 19.04.2022

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

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