80 tisíc pro kostel?
V souvislosti se schváleným finančním darem pro místostarostu Oldřicha Jakubce za úsporný
dispečink při zimní údržbě v uplynulé sezoně ve výši 60 tisíc korun je vhodné připomenout
jiný darovací závazek ze strany města, a to dokonce ještě z předchozího volebního období.
Jde o zastupitelstvem schválený, ale doposud nerealizovaný finanční příslib ve formě daru na
opravu kostela sv. Václava v Harrachově. Ten byl schválen na zasedání ZM dne 30.6.2010.
Tehdejší vedení města navrhovalo příspěvek ve výši 50 tisíc korun, ovšem bylo v té době
před komunálními volbami a tak například v tom čase opoziční zastupitelka Jaroslava
Vacková navrhovala přispět částkou dokonce ve výši 100 tisíc (viz níže přiložená část zápisu
ZM). Jednomyslně však nakonec byl schválen příspěvek ve výši 80 tisíc navrhovaný panem
Jakubcem (tehdy radním s opozičními prvky).
Ve světle těchto skutečností požádala současná opoziční zastupitelka Lenka Konvalinková
písemně radnici zařadit částku daru pro harrachovský kostel do rozpočtu na rok 2014.
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Věc: žádost o zařazení daru do rozpočtu na rok 2014
Vážení.
V roce 2010 byl zastupitelstvem Města Harrachova odsouhlasen příspěvek na opravu kostela sv.
Václava v Harrachově ve výši 80.000 ,- Kč.
Až do jara 2013 jej nebylo možné realizovat z důvodu soudního sporu s J.F.WORLD BROKERS
s.r.o.
V současné době jsou finance Města Harrachova odblokované, ale příspěvek nebyl součástí
rozpočtu roku 2013.
Žádám tímto o zařazení příspěvku ve formě daru do rozpočtu Města Harrachova na rok 2014.
O příslušném rozhodnutí v této věci žádám o sdělení na moji adresu
S pozdravem
Zastupitelka
Lenka Konvalinková
512 46 Harrachov 410
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výňatek usnesení ZM ze dne 30.6.2010 na následující straně

b) Příspěvek na rekonstrukci střechy kostela sv. Václava
Návrh usnesení č. 21/b předložený starostou města p. Tomášem Plocem: ZM schvaluje
poskytnout příspěvek ve výši 50.000,-Kč pro římskokatolickou farnost Harrachov na opravu
střechy kostela sv. Václava v Harrachově.
1. protinávrh předložený p. Oldřichem Jakubcem – poskytnou příspěvek ve výši 80.000,-Kč,
protože s touto částkou bylo počítáno na opravu střechy márnice, která se v letošním roce
stejně dělat nebude.
2. protinávrh podaný paní Jaroslavou Vackovou – poskytnou celou chybějící částku ve výši
100.000,-Kč na opravu střechy kostela sv. Václava v Harrachově.
Hlasování o 2. protinávrhu usnesení č. 21/b: ANO – 7 (pí Vacková) NE – 2 Zdržel se – 3
Usnesení 2. protinávrhu nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.
Hlasování o 1. protinávrhu usnesení č. 21/b: ANO – 12 NE – 0 Zdržel se – 0
Usnesení 1. protinávrhu bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.
Hlasování o původním návrhu usnesení č. 21/b již bylo bezpředmětné.

