Veřejné zasedání zastupitelstva Města
dne 10. září 2008

Harrachova

Veřejné Zasedání zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Zasedací a obřadní síni
Města Harrachova dne 10.9.2008 v 1707 hodin a ukončeno ve 2009 hodin. Přestávka byla od 1917–1926
hodin.
Začátku jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva, v 1713 hodin se
jako 11 člen dostavil p. Miloslav Rýdl, v 1733 hodin se dostavil p.Václav Tondr. Řádně omluveni byli
zastupitelé: pan Oldřich Jakubec, pan Rázl Jiří a paní Vacková Jaroslava. Řídící zasedání, starosta
města p. Tomáš Ploc, přivítal přítomné členy městského zastupitelstva, hosty a občany Harrachova.
Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny všech členů městského zastupitelstva a tudíž i usnášení
schopnost zasedání městského zastupitelstva.

----------------------------------------------------------------------------------------------

22. Prodej objektu obřadní síně
Pan T. Ploc přítomným vysvětlil, že obřadní síň jako budova je majetkem města, ale pozemek, na
kterém objekt stojí je majetkem pana Větrovce. Odhadní cena na objekt je Kč 1.200.000,--, pan
Větrovec nabízí zaplatit městu částku ve výši Kč 1.500.000,--.
Návrh usnesení č. 22: ZM pověřuje starostu města k uzavření kupní smlouvy na prodej budovy čp.
354 v Harrachově manželi Větrovcovými za částku Kč 1.500.000,-- a zároveň k uzavření směnné
smlouvy dle předloženého návrhu.
Hlasování o usnesení č. 22: ANO – 11 NE – 0 Zdržel se - 1
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.
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Veřejné zasedání zastupitelstva Města
dne 17. prosince 2008

Harrachova

Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole
v Harrachově dne 17.12.2008 v 1704 hodin a ukončeno ve 2017 hodin. Přestávka nebyla.
Začátku jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva. Řádně omluven
byl zastupitel Ing. Slavík. Řídící zasedání, starosta města p. Ploc, přivítal přítomné členy městského
zastupitelstva, hosty a občany Harrachova. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny všech členů
městského zastupitelstva a tudíž i usnášení schopnost zasedání městského zastupitelstva.

--------------------------------------------------------------------------------5) Informace k obřadní síni

Starosta vysvětlil, že pod obřadní síní mělo město pouze 19 m 2 vlastního pozemku a zbytek pozemků
pod a okolo obřadní síně je manželů Větrovcových, kteří je před několika roky řádně koupili od
Porcely, nástupnické organizace Crystalexu. Tato věc již byla projednávána na několika zasedáních
ZM a je zastupitelům známá, ZM byl odsouhlasen prodej za částku 1,5 mil. Kč. V současné době je
podepsaná s manžely Větrovcovými smlouva o smlouvě budoucí kupní na OS a smlouva o smlouvě
budoucí směnné, protože s nimi potřebujeme směnit ještě pozemky pod křižovatkou silnice vedoucí
vedle bistra Sommer na Klondajk a pozemek pod chodníkem před předním objektem. V současné
době město obdrželo částku 1 mil. Kč a zbytek bude odeslán na účet města do konce týdne.
Usnesení ZM č. 28/5: ZM bere informace o obřadní síni na vědomí.
Hlasování o usnesení č. 28/5: ANO – 10 NE – 0 Zdržel se – 4 (pí Vacková)
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

