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Zápis č. 5/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 19.6.2019 v 17:00 hodin
Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomni:

Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Jitka Košťálová, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr,
MUDr. Martin Bičiště, Antonín Schánilec, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Ondřej Trávník, Ladislav Stuchlík,
Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

Ing. Jiří Wagenknecht, Alena Kuželová, DiS.

Neomluveni:

-

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Zpráva z jednání rady města
Odkup pozemku p.p.č. 272/8 v k.ú. Dolní Nová Ves
Zrušení předkupního práva p.p.č. 4/35 v k.ú. Prostřední Nová Ves
Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2018
Účetní závěrka města Lázně Bělohrad za rok 2018
Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2019
Dotace z rozpočtu města - FS Hořeňák a Hořeňáček
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s.
Zpráva o průběhu investičních akcí
Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky
Diskuze
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil jednání ing. Pavel Šubr, starosta města. Dále
konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města a upozornil na zvukový záznam pro
zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 13 členů, omluveni jsou Alena Kuželová, DiS. a Ing. Jiří
Wagenknecht). Pan starosta upozornil, že během jednání odejde p. Antonín Schánilec.
Požádal přítomné o uctění památky pana Miroslava Špicara, dlouholetého člena ZM, minutou ticha.
Seznámil s body programu, kam byl Bc. Vojtěchem Lámrem navržen k projednání bod - Převod majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města. Ing. Pavel Šubr se domnívá, že by tento bod neměl být zařazen. Dle
jednacího řádu ZM Lázně Bělohrad členové zastupitelstva své návrhy doručí starostovi nebo místostarostovi nejpozději
10 dnů před stanoveným termínem jednání. Tento termín nebyl dodržen. O zařazení takto předkládaného návrhu
rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
Zařazení bodu na program jednání - Převod majetku KHK do vlastnictví města
Hlasování: 13 Přítomno | 5 Souhlasí | 6 Nesouhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jitka Košťálová, Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, Mgr. Kristýna Finková
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Proti: Ing. Pavel Šubr, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ladislav Stuchlík, Antonín Schánilec
Zdržel se: Jan Flégl, Jan Pavlásek
Návrh byl zamítnut, usnesení nebylo přijato.
Poté dal ing. Pavel Šubr hlasovat o programu jednání.
Usnesení č. 5/1/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program veřejného zasedání
Hlasování: 13 Přítomno | 9 Souhlasí | 3 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus,
Antonín Schánilec, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl
Proti: Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová
Zdržel se: Bc. Vojtěch Lámr

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 5/2/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana MUDr. Martina Bičiště a pana Jana Flégla
Hlasování: 13 Přítomno | 11 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch Lámr, Jiří
Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Ing. Radim Kalfus, Antonín Schánilec, Ladislav Stuchlík
Zdržel se: MUDr. Martin Bičiště, Jan Flégl

3. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Trávník informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne 11.06.2019, kde
proběhla kontrola usnesení z posledního zasedání ZM dne 17.04.2019 a kontrola usnesení z rady města dne 10.04 a
02.05.2019. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla splněna.
Usnesení č. 5/3/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání kontrolního výboru dne 11.06.2019
Hlasování: 13 Přítomno | 13 Souhlasí |

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Antonín Schánilec informoval ZM o zasedání finančního výboru dne 23.06.2019, kde
projednali závěrečný účet města za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018, rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2019, dotaci z
rozpočtu města - FS Hořeňák a Hořeňáček a rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu. K této smlouvě sdělil
svůj názor, že by město neměla k ničemu konkrétnímu zavazovat. To se děje až případným uzavřením konkrétního
obchodu. Tato rámcová smlouva se mu nezdá optimální. K jeho názoru se připojila ing. Jitka Košťálová, která by šla
cestou termínovaných vkladů.
Vladimíra Špicarová, finanční účetní: Zjistila u okolních obcí konkrétně v Nové Pace, kde takto sepsanou smlouvu mají
spokojenost.
Ing. Pavel Šubr: Vyzval zastupitelé k další diskuzi o uzavření této smlouvy u samostatného bodu programu.
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Z jednání odešel p. Antonín Schánilec, dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 5/4/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání finančního výboru dne 13. 06. 2019
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

5. Zpráva z jednání rady města
Zprávu předložil starosta města ing. Pavel Šubr. Na konkrétní body schválené radou se dotázal Jiří Bičiště, a to na
Dodatek č. 2 k SOD na akci "Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501". Ing. Ondřej Trávník na Autobusové
zastávky - Lány, Hřídelec. Odpověděli ing. Pavel Šubr a Jan Pavlásek.
Z jednání odešel Jiří Bičiště, dle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 5/5/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu z jednání rady města dne 02.05., 22.05. a 12.06.2019
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

6. Odkup pozemku p.p.č. 272/8 v k.ú. Dolní Nová Ves
Na jednání se dostavil Jiří Bičiště, dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva.
Pro realizaci investiční akci "Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501" je nutné odkoupit pozemek p.p.č. 272/8
k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad.
Vlastník pozemku paní skrytý osobní údaj má požadavek neměnit umístění stávajícího oplocení.
Rada města na své jednání dne 12. června 2019 doporučila zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.p.č. 272/8 o
výměře 16 m² v k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad Městem Lázně Bělohrad za cenu 100,- Kč a nákladů s
odkupem spojených.
Usnesení č. 5/6/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
odkup pozemku p.p.č. 272/8 o výměře 16 m² k.ú. Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad Městem Lázně Bělohrad
za cenu 100,- Kč/m² a nákladů s odkupem spojených
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

7. Zrušení předkupního práva p.p.č. 4/35 v k.ú. Prostřední Nová Ves
Dne 20. května 2019 požádala paní skrytý osobní údaj o zrušení předkupního práva u p.p.č. 4/35 o výměře 985 m². v
k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad. Předkupní právo věcné bylo zapsáno v Kupní smlouvě ze dne 23.12.
1997.
Jedná se o parcelu určenou k výstavbě rodinného domu v ulici Zahradní.
Rada města projednala žádost na svém zasedání 12. června 2019.
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva na p.p.č. 4/35 v k.ú Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
Hlasování: 12 Přítomno | 5 Souhlasí | 4 Nesouhlasí | 3 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Vlastimil Matouš, Jan Flégl
Proti: Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch Lámr, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová
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Zdržel se: Ladislav Stuchlík, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Radim Kalfus
Návrh byl zamítnut, usnesení nebylo přijato.

8. Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2018
Rada města na svém jednání dne 12.06.2019 projednala Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2018 a
doporučuje ZM Závěrečný účet města Lázně Bělohrad schválit. Jeho schválení doporučuje i finanční výbor.
Usnesení č. 5/7/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
Závěrečný účet města Lázně Bělohrad za rok 2018 (hospodaření města v roce 2018, stav účetních fondů,
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, akcie, finanční závazky města, vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018) s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Lázně Bělohrad bez výhrad
Hlasování: 12 Přítomno | 10 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl, Jiří Bičiště, Bc. Vojtěch Lámr
Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jitka Košťálová

9. Účetní závěrka města Lázně Bělohrad za rok 2018
Na jednání se dostavil Antonín Schánilec, dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva.
Rada města a finanční výbor doporučily účetní závěrku města Lázně Bělohrad schválit.
Ing. Jitka Košťálová: Doporučila, aby přezkum hospodaření města Lázně Bělohrad byl opět prováděn Krajský úřadem
Královéhradeckého kraje zdarma.
Ing. Karel Nohejl: Odůvodnil, proč město oslovilo v poptávkovém řízení auditorské firmy a ukončilo provádění
přezkumu krajským úřadem.
Usnesení č. 5/8/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
v souladu s § 84 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Účetní závěrku města Lázně Bělohrad, sestavenou k 31. 12. 2018
Hlasování: 13 Přítomno | 12 Souhlasí | 1 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus,
Ladislav Stuchlík, Jan Flégl, Antonín Schánilec, Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch Lámr, Jiří Bičiště
Zdržel se: Ing. Jitka Košťálová

10.Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2019
Z jednání odešli Antonín Schánilec a Jiří Bičiště, dle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva.
Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2019 předložila Vladimíra Špicarová, finanční účetní
Usnesení č. 5/9/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2019
Hlasování: 11 Přítomno | 11 Souhlasí |

11.Dotace z rozpočtu města - FS Hořeňák a Hořeňáček
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Na jednání se dostavil Jiří Bičiště, dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvu města je předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace na základě předložené žádosti ze dne
28.05.2019, která je přiložena.
Žádost projednala rada města na svém zasedání dne 12. června 2019 a svým usnesením doporučila zastupitelstvu
města poskytnout dotaci ve výši 54 tis. Kč.
Žadatel nemá nevyřízené závazky vůči městu, je způsobilý k podání žádosti. Žádost byla podrobena kontrole formálních
náležitostí a nebyly shledány nedostatky, které by bránily jejímu předložení k projednání zastupitelstvem.
Zastupitelstvu města přísluší o této dotaci rozhodnout
Usnesení č. 5/10/2019/ZM
I .

Z M

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace ve výši 54.000,- Kč, žadateli FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184 k úhradě nákladů
spojených s účastí na MFF v Portugalsku, dle předložené žádosti
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace příjemci FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s., IČ: 60117184
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

12.Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s.
Na jednání se dostavil Antonín Schánilec, dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva.
U České spořitelny, a. s. má město uloženo 20 850 211,36 Kč z prodeje zámku, dětské léčebny a první etapy pozemků v
Tyršově ulici a v Brtvi. Měsíční úrok je kolem 180,- Kč. Proto jsme oslovili Českou spořitelnu a KB o nabídku zhodnocení
těchto finančních prostředků, které jsou určeny na stavbu úřadu.
RM na svém jednání dne 12. 6. 2019 projednala Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu s Českou
spořitelnou, a. s. a doporučuje ZM tuto smlouvu schválit.
Antonín Schánilec: Smlouva se mu zdá nepřehledná, takto sepsanou smlouvu by neuzavíral. Uspořenou částku by
rozdělil do několika účtů.
Ing. Jitka Košťálová: Oslovila by více bank.
Vlastimil Matouš: Dotázal se, zda nás tato smlouva k něčemu zavazuje a zda-li se dozvíme konkrétní nabídku při
nepodepsání této smlouvy.
Odpověděl Antonín Schánilec: Smlouva město k ničemu nezavazuje. Konkrétní nabídku se nedozvíme, pokud smlouvu
nepodepíšeme.
Ing. Ondřej Trávník: Upozornil na vznik smluvního vztahu v případě podepsání smlouvy.
Ing. Jitka Košťálová: Zdá se ji zbytečné v této fázi smlouvu uzavírat.
Jan Pavlásek: Pokud chceme s Českou spořitelnou a.s. obchodovat, musíme smlouvu podepsat. Zároveň oslovíme další
banky.
Ing. Radim Kalfus: Doporučil by uzavření této smlouvy s využitím pouze pro termínované vklady. Podal protinávrh.
Zastupitelstvu města byl podán protinávrh na usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu s Českou spořitelnou, a. s. pouze pro termínované vklady
Hlasování: 13 Přítomno | 7 Souhlasí | 5 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl, Bc. Vojtěch Lámr
Proti: Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, MUDr. Martin Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Antonín Schánilec
Zdržel se: Mgr. Kristýna Finková
Protinávrh byl zamítnut, usnesení nebylo přijato.
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s.- původní návrh
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na usnesení:
Z M

s c h v a l u j e
Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu s Českou spořitelnou, a. s
Hlasování: 13 Přítomno | 5 Souhlasí | 7 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |
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Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ladislav Stuchlík, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus
Proti: MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Ondřej Trávník, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Antonín
Schánilec, Bc. Vojtěch Lámr
Zdržel se: Vlastimil Matouš
Návrh byl zamítnut, usnesení nebylo přijato.

13.Zpráva o průběhu investičních akcí
Z jednání odešel Antonín Schánilec, dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zprávu o průběhu investičních akcí předložil místostarosta Jan Pavlásek
Usnesení č. 5/11/2019/ZM
Z M

b e r e

n a

v ě d o m í

zprávu o průběhu investičních akcí města
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

14.Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky
Cílem této veřejné sbírky je shromáždit finanční prostředky na podporu rodiny místostarosty obce Dražůvky Rudolfa
Štose, který byl zastřelen 14. května 2019 při plnění úředních povinností.
Usnesení č. 5/12/2019/ZM
Z M

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci
rodině místostarosty obce Dražůvek pana Rudolfa Štose formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019
Hlasování: 12 Přítomno | 12 Souhlasí |

15.Diskuze
Do diskuze se přihlásil Vojtěch Lámr: Dotázal se, zda město neuvažuje o prodloužení lhůty zahájení stavby na pozemku
v Kotykově aleji. Tento pozemek byl městem v r. 2017 prodán a současný majitel má problémy s odborem územního
plánování při výstavbě rodinného domu.
Odpověděl ing. Pavel Šubr: O tomto problému ví, je s majitelem pozemku v kontaktu. Jako zásadní vidí změnu zákona
od 01.01.2018, od kdy soulad s územním plánem posuzuje úřad územního plánování obce s rozšířenou působností.
Jiří Bičiště: Trápí ho současný stav v ul. na Třetí straně, kde město vybudovalo parkovací stání. Rád by věděl, zda byl na
tuto akci zhotoven projekt. Dle jeho názoru nebyla tato akce dostatečně připravena: nebylo přeloženo veřejné osvětlení,
špatné řešení odvodu dešťové vody, drží se tam voda, provizorní odvodňovací ekodreny nebudou dostačující, některá
stání jsou nevhodně umístěna, doposud nejsou odklizeny zbytky dlažby, nebyla provedena výsadba nových stromů za
staré, dožilé. Kdo nese za tuto akci zodpovědnost.
Odpověděl Jan Pavlásek: Okolí v nejbližší době upraví TS, odvodnění je provizorní z důvodu plánované změny
komunikace, stání bude řešeno v rámci Generelu dopravy, projekt na tuto akci týkající se úpravy povrchu nemusel být.
Nebrání se další diskuzi a podání připomínek k řešení stávající situace.
Jan Flégl: TS mají v plánu po ukončení kulturních akcí v červnu přejít na úpravu ul. Třetí strana a Na Zátiší.
Bc. Vojtěch Lámr: Seznámil s obsahem bodu, který byl stáhnut z programu, a to Převod majetku KHK do vlastnictví
města. Konkrétně se jedná o tři objekty v hospodaření Zemědělské akademie a gymnázia Hořice: škola s přilehlou
halou, areál Kotykova mlýna, malá tělocvična na Jiráskově nábřeží. Škola s přilehlou halou byla revitalizována s pomocí
dotace, takže v rámci udržitelnosti projektu je převod nereálný. Tudíž budeme jednat o zbylých budovách, zapsaných v
LV č.3.
Domnívá se, že v rámci optimalizace bude vyučování studentů v budoucnu přesunuto do Hořic, proto s kolegy začali
jednat na krajském úřadě o možném převodu těchto budov. Z neoficiálních jednání s Mgr. Berdychovou, náměstkyní
hejtmana a s Mgr. Řehořem, odbor investic a majetku jim přišla tato cesta průchodná a aktuální. Obzvlášť areál
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Kotykova mlýna vidí jako ideální zázemí pro TS.
Jan Flégl: S myšlenkou zázemí TS v areálu Kotykova mlýna určitě souhlasí, již v minulosti byla probírána. Domnívá se,
že by o tomto jednání mělo vedení města vědět.
Ing. Radim Kalfus: Tato možnost ho překvapuje, protože ještě v loňském roce jsme byli ubezpečováni, že škola určitě
nekončí. Má obavy, abychom tímto jednáním jako zastupitelé k tomuto ukončení nepřispěli.
Ing. Pavel Šubr: Byli jsme ubezpečeni, že v rámci optimalizace v žádném případě nedojde ke zrušení školy, naopak bude
zvýšena její kvalita. V květnu proběhlo jednání s ředitelem školy, který nás informoval o rozšíření výuky o obor zemědělec - farmář a větší využitelnosti areálu Kotykova mlýna. Informace zjištěné z neoficiálních jednání se mu zdají
naprosto odlišné.
Bc. Vojtěch Lámr: Dle jejich informací se škola v současné době rušit nebude, v tuto chvíli by byl reálný pouze převod
areálu Kotykova mlýna a tělocvičny. Opuštění areálu Kotykova mlýna a přesunu studentů do školního statku v Hořicích
se p. ředitel nebrání.
MUDr. Martin Bičiště: Nelíbí se mu způsob jednání, domnívá se, že by o nich měl vědět p. starosta. Představoval si lepší
spolupráci mezi zastupiteli. Rád by znal koncept na případnou rekonstrukci převedených objektů.
Ing. Ondřej Trávník: Ubezpečil, že rozhodně nechtěli obcházet vedení města. Schůzka byla pouze informativní. Chtěli
pouze iniciovat tuto možnost převodu. Získané informace předávají k projednání zastupitelstvu. Jediný, kdo může
oficiálně začít jednat, popřípadě podat žádost je zastupitelstvo města. K tomuto názoru se přidal Jiří Bičiště a Ing. Jitka
Košťálová.
Ing. Karel Nohejl: Chybí mu rozvaha budoucího využití převáděného majetku.
Ing. Pavel Šubr: Nevidí problém oficiálně na kraji o možném převodu jednat. Též se obává budoucího využití objektů,
neboť vlastní Kotykův mlýn a tělocvična jsou ve špatném stavebně technickém stavu.

16.Závěr
Starosta města Ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a společnosti
Lázně Bělohrad a.s. za přípravu jednání. Veřejné zasedání skončilo ve 21:15 hod.
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