Zvýhodněný vstup na MS pro Harrachováky – sleva 50 korun
Sleva pro občany města Harrachova na Mistrovství světa v letech na lyžích je chvályhodná myšlenka.
Bohužel je současným vedením radnice prezentována jako velký úspěch radnice pro občany
Harrachova. Pravda je však úplně jinde a zároveň ani výsledek není nijak ohromující a zároveň místy i
nelogický.
Vstup pro školáky zadarmo na MS se sice tváří příjemně, ale jak půjde prvňák či druhák sám na MS,
sice zadarmo, to nevíme. Rodič již musí platit cenu, na kterou bohužel musí mít. Ani sleva ve výši 10%
se nejeví jako nikterak významná v poměru k ceně vstupenky na jeden den MS, tedy 500 korun.
Zároveň je nezbytné přihlédnout i k obsahu smlouvy o spolupráci, která obsahuje na jedné straně
závazek města k tomu, že nebude požadovat poplatek ze vstupného, což může představovat cca přes
500 tis. Kč, dále je na straně města povinnost k zajištění úklidu odpadků a zajištění dopravní
obslužnosti města během MS. Až na zastupitelstvu dne 29.1.2014 navrhl opoziční zastupitel města
Harrachova pan Tomáš Ploc (viz výtah níže pod článkem), aby byla poskytnuta sleva harrachovským
občanům na vstupné. Čí je to tedy myšlenka? Na základě čí iniciativy byla paní Zbrojová pověřena
jednat? Podmínky pro harrachovské občany mohly být mnohem výhodnější, kdyby se jednalo dříve a
ne až v okamžiku, kdy je připraven návrh smlouvy do zastupitelstva a v časové tísni.
Závěrem je nezbytné uvést, že je spolupráce s pořadatelem MS myšlenkou, která je v naprostém
pořádku a je povinností města tyto akce podporovat, a to i za cenu odpuštění poplatku ze vstupného
pro pořadatele MS. Je však nezbytné jednat s pořadatelem vstřícně, slušně, smysluplně, ale hlavně
včas. Je jisté, že i pro pořadatele MS, by byl takový postup mnohem příjemnější.
Závěrem přejeme pořadatelům MS úspěšné a pěkné závody a děkujeme všem zainteresovaným
subjektům a lidem, kteří se podílí na takto významné akci, nejen pro město Harrachov, ale pro celý
region, za jejich vynaložené úsilí a práci.
Vasharrachov.cz
11.3.2014
Výtah ze zasedání ZM
Zastupitelstvo města dne 29.1.2014, bod č. 10, Smlouva o spolupořadatelství při MS v letech na lyžích
2014.
Pan T. Ploc vznesl návrh usnesení ještě k tomuto danému bodu: Starostka města bude jednat s
organizátorem o Dodatku ke smlouvě o zvýhodněných vstupenkách pro děti a mládež a občany s
trvalým pobytem v Harrachově. Hlasování o návrhu: ANO 14 NE - 0 ZDRŽEL SE - 0 Usnesení bylo
přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

