Nezákonných 100 tisíc pro Klasický areál Harrachov
Další pochybný a s největší pravděpodobností nezákonný krok učinila současná městská rada. Ta se
na samém sklonku měsíce února 2013 rozhodla poslat ve formě zálohy částku z veřejných zdrojů ve
výši 100 tisíc korun pro Klasický areál Harrachov, obecně prospěšnou společnost (dále jen KAH). Ve
svém rozhodnutí se radní opírají o zastupiteli města schválenou smlouvu o financování KAH, ta
však doposud nebyla schválena zastupitelstvem Libereckého kraje a tudíž je neplatná.
O problémech harrachovského KAH jsme psali v dřívějším článku pod tímto odkazem:
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1357383272_.pdf
Po prozatím zamítavém postoji kraje došlo k jednání mezi dosavadními zakladateli KAH (Město
Harrachov, Liberecký kraj, Svaz lyžařů ČR a TJ Jiskra Harrachov) o jeho další budoucnosti. Do hry se
také vložil Český olympijský výbor a prý se pracuje na společném memorandu zajišťujícím další
fungování KAH a tím i rozvoje lyžařského sportu v Harrachově. Nicméně původně navrhovaná
smlouva je nyní neplatná (nic na tom nemění fakt, že ji schválilo ZM Harrachova, když musí být
odsouhlasena všemi čtyřmi zakladateli – viz článek IV. písmeno 3 níže přiložené smlouvy) a obecně
prospěšná společnost KAH tímto vlastně ke konci roku 2012 zanikla. Fakticky však nějak funguje, ale
bez finančních zdrojů a stále za ředitelování Ladislava Kyncla (též radního města) s jeho asistentkou
Lucií Slavíkovou (manželky dalšího z radních Stanislava Slavíka). Tato skutečnost spekulativně vede
k tomu, že se rada města rozhodla k tomuto pochybnému kroku, tedy odeslat do KAH finanční 100
tisícovou zálohu, právě za účelem přilepšení mzdového zajištění výše uvedených zaměstnanců.
Veřejné prostředky občanů tak byly zcela nezákonně poslány do společnosti, která je významnou
živitelkou čelního městského představitele a rodinného příslušníka druhého. To vše s dovětkem
odkazujícím na rozhodnutí dvou zastupitelstev města (19. 9. a 28. 11. 2012). Ta sice skutečně záměr
smlouvy o financování KAH projednala a schválila, ale pokud ji doposud nedalo zelenou zastupitelstvo
kraje, nemůže být tento dokument v žádném případě platný.
Subjekt KAH v současné době je tedy, v nadsázce řečeno, v kómatu bez životadárných (rozuměj
finančních) prostředků na svůj chod (hlavně na mzdy). Proto s malou infúzí přispěchala radnice
Harrachova. Jde však o velmi pochybný a zřejmě nezákonný krok, kterého se dopustili naši konšelé,
když z veřejných prostředků dali pokyn k odeslání této zálohy (viz usnesení níže).
Usnesení RM ze dne 27. 2. 2013 – bod 08/10
http://www.harrachov.cz/mesto/doku/rm27-0213.pdf
Vasharrachov.cz
14. 3. 2013

Smlouva o spolupráci
při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Smluvní strany:

Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený xxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyy, hejtmanem
IČ: 70891508
(dále jen „Liberecký kraj“)
město Harrachov
se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov
zastoupené Evou Zbrojovou, starostkou
IČ 00275697
(dále jen „město Harrachov“)
Svaz lyžařů České republiky
se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov
zastoupený Mgr. Lukášem Sobotkou, prezidentem SLČR
IČ 00537632
(dále jen „Svaz lyžařů ČR“)
a TJ Jiskra Harrachov
se sídlem Harrachov 487, 512 46 Harrachov
zastoupená Otakarem Jiroutkem, předsedou
IČ 00528510
(dále jen „TJ Jiskra Harrachov“)

společně jako „zakladatelé“ na straně jedné

a

Klasický areál Harrachov, o. p. s.
se sídlem

: Harrachov 150, 512 46

zastoupená

: Ladislavem Kynclem, ředitelem

IČ

: 287 68 965

jako „příjemce“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o spolupráci při financování provozu společnosti
Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Liberecký kraj, město Harrachov, Svaz lyžařů ČR a TJ Jiskra Harrachov jsou zakladateli společnosti
Klasický areál Harrachov, o. p. s., která je příjemcem dle této smlouvy.
2. Při zasedání mimořádné správní rady příjemce dne 17.9.2012 se zástupci zakladatelů shodli na
pokračování spolupráce při financování provozu příjemce na léta 2013 – 2017 s tím, že výše
ročního příspěvku jednotlivých zakladatelů bude následující: Liberecký kraj 1.800.000,- Kč, Svaz
lyžařů České republiky 800.000,- Kč, Město Harrachov 400.000,- Kč a TJ Jiskra Harrachov
100.000,- Kč.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Zakladatelé se touto smlouvou zavazují poskytovat v letech 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017
příjemci příspěvek na činnost v celkové výši 3.100.000,- Kč (slovy třimilionystotisíc korun
českých) ročně (dále jen „příspěvek“). Příspěvek bude hrazen jednotlivými zakladateli podle
podílů stanovených v čl. I. odst. 2, přičemž žádný ze zakladatelů neodpovídá za uhrazení dalších
částí příspěvku, připadajících na ostatní zakladatele.
2. Konkrétní podmínky poskytnutí příspěvku, jako zejména termín poskytnutí, forma poskytnutí
(dotace, dar apod.), číslo účtu a případné povinnosti příjemce spojené s poskytnutím příspěvku
(např. povinnost podat závěrečné vyúčtování, stanovení účelu použití apod.), budou řešeny
v samostatných dohodách mezi příjemcem a jednotlivými zakladateli, které budou následovat.
Tyto podmínky je oprávněn stanovit každý jednotlivý zakladatel jednostranně. V případě, že
příjemce odmítne tyto podmínky akceptovat, ztrácí nárok na poskytnutí části příspěvku od
příslušného zakladatele.
3. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí příspěvku může zakládat poskytnutí veřejné podpory
podle příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie. Poskytování veřejné
podpory je těmito předpisy v zásadě (až na výjimky) zakázáno. V případě, že nebude možné
v souladu s příslušnými předpisy, upravujícími problematiku veřejné podpory, příspěvek, nebo

jeho část, příjemci poskytnout, ztrácí příjemce nárok na příspěvek nebo jeho příslušnou část.

Článek III.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Příslušné orgány jednotlivých zakladatelů jsou oprávněny v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
finanční kontrole), provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byl příspěvek
poskytnut. To platí tehdy, splňuje-li jednotlivý zakladatel podmínky pro „orgán veřejné správy“,
stanovené v § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole.
2. Porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo následnou dohodou dle čl. II
odst. 2 této smlouvy, spočívající v neoprávněném použití nebo zadržení peněžních prostředků,
může být porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
3. Za porušení rozpočtové kázně bude nařízen odvod pro porušení rozpočtové kázně. Výše odvodu
a penále za porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně jsou stanovena v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, účelu poskytnutí a výše poskytnutého
příspěvku.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech, přičemž každý ze zakladatelů a příjemce
obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně
vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne … usnesením č. … .
7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Harrachov dne … usnesením č. … .
8. Tato smlouva byla schválena Dozorčí radou Svazu lyžařů České dne … usnesením č. ….
9. Tato smlouva byla schválena zde bude doplněno, kdo bude smlouvu schvalovat za TJ Jiskra
Harrachov dne … usnesením č. ….

zakladatelé:

příjemce:

v Liberci dne:

xxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyy
hejtman Libereckého kraje

v Harrachově dne:

v Harrachově dne:

Eva Zbrojová
starostka města Harrachov
Ladislav Kyncl
ředitel společnosti
Klasický areál Harrachov, o.p.s.
v Praze dne:

Mgr. Lukáš Sobotka
prezident Svazu lyžařů České republiky

v Harrachově dne:

Otakar Jiroutek
předseda TJ Jiskra Harrachov

