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Zápis č. 13/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
na volební období 2018-2022,
které se konalo dne 27.8.2020 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, Antonín Schánilec, Jiří Bičiště, Vlastimil Matouš, Ing. Jitka Košťálová, MUDr. Martin
Bičiště, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Vojtěch Lámr, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Jiří Ulver, Ladislav
Stuchlík, Alena Kuželová, DiS., Ing. Ondřej Trávník, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

Omluveni:

-

Neomluveni:

-

Hosté:

Bc. Martin Zívr, tajemník

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Žádost o bezúplatný převod areálu bývalého Kotykova mlýna
Žádost o bezúplatný převod budovy SOU s navazující sportovní halou
Závěr

1. Zahájení, schválení programu
Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva zahájil ing. Pavel Šubr, starosta města. Toto zasedání
bylo včas a řádně svoláno na žádost 6 členů zastupitelstva. Upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu.
Konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné (dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva).
Usnesení č. 13/1/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
program veřejného zasedání
Hlasování: 15 Přítomno | 15 Souhlasí |

2. Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 13/2/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
jako ověřovatele zápisu pana Ing. Vojtěcha Lámra a pana Vlastimila Matouše
Hlasování: 15 Přítomno | 13 Souhlasí | 2 Zdrželo se |

Pro: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Ing. Radim Kalfus, Ing. Ondřej
Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová, DiS., Ladislav Stuchlík, Jan Flégl, Ing.
Jiří Ulver
Zdržel se: Ing. Vojtěch Lámr, Vlastimil Matouš
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3. Žádost o bezúplatný převod areálu bývalého Kotykova mlýna
Na základě výsledku prohlídky konané v areálu Kotykova mlýna došli někteří z členů zastupitelstva k závěru, že je tato
nemovitost vhodná k vybudování technického zázemí pro údržbu města – Technických služeb města Lázně Bělohrad
včetně sběrného dvora, a proto navrhují využít možnosti podání žádosti o bezúplatný převod této nemovitosti v majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Lázně Bělohrad.
Jiří Bičiště: Vysvětlil, že z důvodu blížících se voleb do krajských zastupitelstev cítili nutnost svolat toto jednání o
bezúplatném převodu majetku.
Navrhovatel bodu Ing. Vojtěch Lámr: Vyspecifikoval, o které pozemky by se jednalo a popsal majetkové poměry areálu
Kotykova mlýna. Po porovnání plochy stávajícího areálu TS a areálu Kotykova mlýna došel k závěru, že areál Kotykova
mlýna má v budoucnu větší plošný potenciál pro provozní, skladovací a administrativní zázemí technických služeb
města, sběrného dvora, popř. deponie materiálu, má i další rozvojové možnosti. Upozornil, že celistvost majetkové
držby je narušena vlastnictvím jednoho z pozemků rybářského svazu, soukromého majitele a státu ČR, v čemž z
hlediska rozsáhlosti areálu nevidí problém. Je třeba uvědomit si i důsledky, které nám tento převod přinese. Pokud
bude smluvně daná revitalizace tohoto objektu, čekají nás nemalé investice, objekt také není napojen na kanalizaci a
vodovod.
Domnívá se, že bychom neměli s žádostí otálet, stávající vedení kraje je převodu nakloněno a čeká na oficiální žádost od
města. O tomto převodu diskutujeme již několik měsíců, nyní již známe stav nemovitosti, proto je třeba se v této
záležitosti posunout. Dle sdělení zástupců SOU, opuštěním areálu několika stávajícími žáky, nebude ohrožena výuka, do
budoucna se počítá s jejím přesunem do školního statku v Hořicích, kde je v běhu projekt výstavby dílen.
Ing. Jiří Wagenknecht: Dle jeho názoru je areál Kotykova mlýna lepším zázemím pro technické služby než stávající.
Domnívá se, že vybudování nového areálu by bylo finančně náročnější než přestavba Kotykova mlýna. Výuka SOU není
ohrožena, jak bylo bohužel prezentováno v médiích, proto bude hlasovat pro podání žádosti o převod tohoto majetku.
MUDr. Martin Bičiště: Dotázal se, na konkrétní profil smluvních podmínek kraje a na provozní náklady po získání
areálu.
Ing. Vojtěch Lámr: Náklady nedokáže odhadnout, bude záležet na rozsahu rekonstrukce a době, kdy začneme
revitalizovat.
Ing. Ondřej Trávník: Jedinou podmínkou smluvního vztahu je veřejný zájem, ostatní podmínky jsou diskutovatelné a dají
se vyspecifikovat ve smlouvě. Do doby, než bude smlouva připravena a schválena zastupitelstvem kraje, může být tento
proces kdykoli zastaven. Podání žádosti je teprve startem dalšího procesu. Nyní máme možnost objekt bezúplatně získat
a vyjednat si smluvní podmínky.
Ing. Jaroslav Jirásko (občan): Dotázal se, kdo ze zastupitelů jednal na krajském úřadě a kdy.
Jiří Bičiště: Na kraji jsem jednal já, Ing. Lámr, Ing. Trávník, Ing. Wagenknecht, Ing. Košťálová. Nejednali jsme jako
pověření členové ZM, pouze jsme chtěli získat informace jako občané, nechtěli jsme promarnit možnost tyto objekty
získat bezúplatně.
Ing. Jitka Košťálová: Doplnila p. Bičiště, jednání proběhlo asi v květnu loňského roku, po této schůzce jsme ihned na
zastupitelstvu přednesli návrh, abychom otevřeli tuto otázku, protože kraj s námi může jednat pouze po podání oficiální
žádosti. A o tomto diskutujeme již rok.
Ing. Ondřej Trávník: Informace ohledně smluvních vztahů jsme projednávali až na společné prohlídce objektů. Na kraji
jsme pouze získávali informace, nejednali jsme za zády města, jak jsme se dočetli v tisku.
MUDr. Martin Bičiště: Při rozhodování ho nejvíce přesvědčilo, že s tímto areálem máme již konkrétní záměr, který se
mu líbí a má smysl. S jeho názorem se ztotožnil Ing. Ondřej Trávník.
Jiří Bičiště: Získání tohoto areálu má pro něho smysl, můžeme do něho zcelit zázemí TS, sběrného dvora, kompostárny,
deponie.
Ladislav Stuchlík: Upozornil na další investice, které město čekají po získání areálu U Lva. Nežádal by o celý objekt.
Ponechal by sběrný dvůr na svém místě.
Ing. Pavel Šubr: Areál Kotykova mlýna je v usnesení navržen jako provozní, skladovací a administrativní zázemí
technických služeb a sběrný dvůr. Část areálu by byla pro technické služby určitě využitelná. Jde ale o obrovský areál s
velkým množstvím dílen, skladů, garáží, bytů, kanceláří, sociálních zařízení, bývalého internátu a různého zázemí.
Technický stav areálu si s projektanty prošel už v roce 2008, když se připravovala rekonstrukce jeho části na internát.
Již tenkrát se zvažovalo, zda je oprava vůbec rentabilní. I nás by čekaly buď demolice některých částí nebo náročné
rekonstrukce, aby budovy splnily technické a energetické normy, nemluvě o dalších problémech s pitnou vodou, možná
i ekologickou zátěží. Měli bychom si proto nejprve nechat zpracovat studii možného využití budov areálu a zjistit
alespoň hrubé náklady na jeho rekonstrukci případně demolice. Znát bychom měli i budoucí provozní náklady.
O bezúplatný převod Kotykova mlýna zastupitelstvo města požádalo kraj už vloni v září. Na kraji poté několikrát jednal
s radním Mgr. Řehořem s gescí majetku a vedoucím oddělení správy majetku Mgr. Sykáčkem. Vždy tvrdili, že nám
mohou darovat pouze tělocvičnu na Jiráskově nábřeží a o Kotykově mlýně zatím není možné do doby výstavby nových
dílen v Hořicích jednat. A pak přišel 22.6. dopis náměstkyně Berdychové, že se musíme do 30.6. rozhodnout, zda
chceme veškeré nemovitosti bývalého SOU. Odpověděli jsme, že chceme ve městě zachovat střední školství a v případě
jeho zrušení bychom o nemovitosti měli zájem. A nyní na mimořádném zasedání zastupitelstva jednáme, že se musí
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převod stihnout ještě v tomto krajském volebním období. Je to zpráva o zpackané optimalizaci školství v našem městě,
když před 2 roky paní náměstkyně Berdychová psala našemu zastupitelstvu: „Věříme, že provedené organizační změny,
které nyní vyvolávají váš nesouhlas, budou z dlouhodobého hlediska přínosem pro školu, žáky a město. Jde nám
především o zachování a zkvalitnění výuky ve vašem městě.“
Na kraji se nyní znovu dotazoval na podmínky bezúplatného převodu nemovitostí. Od vedoucího oddělení majetku
dostal odpověď, že jde o zákaz zcizení, tedy prodeje, po dobu 20 let, dále do 3 let musíme realizovat na předmětu daru
projekt veřejného zájmu a platí zákaz využívat předmět daru ke komerčním a jiným výdělečným účelům, tedy i
pronajímání. Zároveň jsme od vedení Zemědělské akademie všichni slyšeli, že převod na město je možný nejdříve v
horizontu zhruba 5-6 let. Proč tedy hned žádat o bezúplatný převod s tvrdými podmínkami a raději s krajem a
případnými zájemci o část areálu dále nejednat?
Chtěl by také připomenout upozornění odborníka na financování měst Luďka Tesaře v Analýzách financí našeho města z
let 2014 a 2020, že majetek našeho města je poměrně rozsáhlý a rozhodně bychom neměli získávat a budovat nový
majetek. S případným zrušením učiliště bude město muset řešit i využití dětského tábora U Lva, který nyní slouží jako
internát.
K tomu by chtěl připomenout, že město má naplánováno asi 15 významnějších investičních akcí zhruba za 200 mil. Kč, a
to ať ve fázi záměru, projektování nebo získaného stavebního povolení. Dále jednáme o tom, že chceme získat Lázeňský
hotel, Pižlův dům a sokolovnu, kde náklady na jejich pořízení a rekonstrukce budou také šplhat do desítek milionů Kč.
Proto se domnívá, že o využití Kotykova mlýna bychom měli s krajem nadále jednat a hledat cesty výhodné pro obě
strany, a ne nyní bez bližších znalostí o něj okamžitě žádat. A to, že jsou v říjnu krajské volby, nic na situaci nemění.
Celou dobu existence kraje se krajská samospráva snažila být v otázkách převodů majetku vstřícná k požadavkům měst
a obcí. Je přesvědčen, že tomu tak bude i nadále.
Vlastimil Matouš: Podání žádosti se mu zdá urychleným řešením. Dle jeho názoru máme prostor na jednání, které by
klidně ponechal na další krajské zastupitelstvo.
Ing. Radim Kalfus: Nadále je přesvědčen, že celá tato situace je způsobena špatnou koncepcí optimalizace školství p.
Berdychové. Vyjádřil obavy, že podáním žádosti bude město ten, kdo zavinil ukončení školské výuky v Lázních
Bělohradě. Tento způsob žádosti o bezúplatný převod se mu nezamlouvá, příliš nám svazuje ruce.
Ing. Jiří Ulver: Souhlasí s názorem Ing. Kalfuse, že nám bude přisouzen konec výuky v SOU, nedomnívá se, že by nás
tlačil čas.
Ing. Jitka Košťálová: Reagovala na Ing. Kalfuse. Na variantu, kdy by město nebylo vázáno žádnými podmínkami se
dotázala při prohlídce objektu. V případě, že se kraj rozhodne objekt prodat a my ho koupíme, nebudou nám dány žádné
podmínky. Upozornila, že konkrétní podmínky bezúplatného převodu neznáme, jelikož jsme oficiálně ještě nepožádali.
Antonín Schánilec: Ohledně zrušení výuky se přiklání k názorům Ing. Kalfuse a Ing. Ulvera, na druhou stranu si
uvědomuje, že vzhledem k malé naplněnosti školy k jejímu zrušení pravděpodobně stejně dojde. Ví, že město čekají
nemalé investice, přesto tento převod podpoří, v areálu vidí potenciál pro zázemí TS. Dle slov p. radního Řehoře, ze dne
03.08.2020, je areál Kotykova mlýna "časovaná bomba". Předpokládá další jednání s krajem o případných podmínkách.
Usnesení č. 13/3/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod souboru nemovitostí v areálu bývalého Kotykova mlýna uvedených na LV č.
3 v k.ú. Lázně Bělohrad za účelem realizace veřejného zájmu – provozní, skladovací a administrativní zázemí
technických služeb města a sběrný dvůr
Hlasování: 15 Přítomno | 9 Souhlasí | 5 Nesouhlasí | 1 Zdrželo se |

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

4. Žádost o bezúplatný převod budovy SOU s navazující sportovní halou
Na základě výsledku prohlídky konané v nemovitosti došli někteří z členů zastupitelstva k závěru, že budova středního
odborného učiliště s navazující sportovní halou je vhodná k vybudování a využívání zázemí veřejné správy (Městský
úřad Lázně Bělohrad), sociálních služeb, školství a sportu, a proto navrhují využít možnosti podání žádosti o bezúplatný
převod této nemovitosti v majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Lázně Bělohrad.
Jiří Bičiště zrekapituloval, co je vedlo k tomuto rozhodnutí: O potřebnosti sportovní haly není pochyb.
Co se týče budovy SOU, uvedl, že v minulosti byli iniciátory architektonické soutěže na výstavbu nové budovy MěÚ.
Postupem času nám vysoutěžené předpokládané náklady na tuto budovu vzrostly z 34 mil. Kč na cca 74 mil. Kč, které
dle jeho názoru ještě vzrostou. Tato částka je pro něho nepřípustná. Proto se vrátil k myšlence, kterou se zabýval již v
minulosti o umístění MěÚ do budovy SOU. Domnívá se, že touto přestavbou by město ušetřilo na další plánované
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investice města. Budova je zateplená, má nová okna, dispozičně by se dala změnit. Celistvý objekt má využití pro
veřejnou správu s mnoha možnostmi.
Antonín Schánilec: Vyjádřil se k finanční stránce výstavby nového MěÚ včetně rekonstrukce severní části náměstí.
Náklady, dle rozpočtů staveb, činí 90 mil. Kč včetně DPH. Potvrdil slova Jiřího Bičiště o výši budoucích nákladů 75 mil.
Kč spojených s výstavbou nového MěÚ a okolí, rekonstrukce severní části náměstí se předpokládá 15 mil. Kč. Nastínil
možnost využití části vlastních prostředků do maximální hodnoty 20 % předpokládaných nákladů (18 mil. Kč). Dále
bychom mohli využít financování bankovním ústavem na základě veřejné zakázky. Aktuální hodnoty úroků se pohybují k
0,45 %, mohli bychom využít i fixaci sazby, roční splátky jistiny a úroku 7,8 mil. Kč (úrok k 330.000,- Kč). Do r. 2021
splácíme úvěr spojený s výstavbou kanalizace v Brtvi, kde aktuálně splácíme ročně 3.527.000,- Kč (úrok 191.000,- Kč).
Po doplacení tohoto úvěru bychom navázali financováním výše uvedených projektů (zhruba dvojnásobek stávajícího
splácení). Do celého orientačního výpočtu není zanesena možnost kdykoli zdarma předčasně splatit ani postupné další
financování z průběžných příjmů. Byl by pouze pro získání sportovní haly.
MUDr. Martin Bičiště: Jak již zmínil v minulém bodě, pro něho je rozhodujícím kriteriem jasný záměr. V tomto případě
si neumí představit Městský úřad v budově SOU, proto tento návrh nepodpoří.
Ing. Pavel Šubr: Výstavbu nového úřadu v čele severní části náměstí intenzivně připravujeme už 4 roky. Určitě se
shodneme, že je to místo, kam městský úřad z celé řady důvodů patří. A určitě se také shodneme, že toto místo nemůže
zůstat nezastavěné. K tomu je připravena rekonstrukce severní části náměstí, která je pro vzhled centra města velice
důležitá. Z architektonické soutěže na nový úřad si od renomovaných architektů odnesl názor, že každá doba by měla
zanechat v architektuře města svůj otisk. A my nyní máme obrovskou šanci stavbou nového úřadu toto učinit. Do
přípravných prací jsme vložili už téměř 10 milionů Kč. Zhruba 1,3 mil. Kč stálo odkoupení všech nemovitostí, 2,2 mil. Kč
demolice objektů a 6,3 mil. Kč architektonická soutěž a následná projektová dokumentace. Mimochodem při původní
smlouvě s architektem Plašilem by náklady na projekt činily včetně DPH zhruba 2,3 mil. Kč. Navíc nám byl prodloužen
termín dokončení stavby nového úřadu do konce roku 2023. Náklady na stavbu tak můžeme rozdělit do 3 let. Dodal, že
náklady na stavbu vlastní budovy úřadu činí kolem 40 milionů korun, ostatní jsou náklady na další úpravy okolí,
inženýrské sítě, parkovací plochy, zeleň, přístřešky, vnitřní vybavení.
Budova školy SOU je zateplená, na pohled vypadá velice dobře. Budova je ale ze 70. let minulého století. Veškeré
vnitřní rozvody jsou ve špatném stavu, budova není bezbariérová, a navíc není vzhledem k vnitřním dispozicím, velikosti
a umístění ve městě příliš vhodná pro městský úřad. Měli bychom si tedy před vlastním podáním žádosti o její převod na
město alespoň nechat zpracovat studii rekonstrukce budovy na městský úřad a zjistit předběžné náklady. Jednoznačně
se ale domnívá, že radnice patří na náměstí a nyní je šance ji vybudovat i ve standardu, jak by měl městský úřad v 21.
století vypadat.
Další věcí je, že jakmile budovu školy získáme, budeme se o ni muset začít starat. Pokud zůstane v majetku kraje, je
možné se zástupci kraje jednat o jejím dalším využití, třeba na domov důchodců.
Může se stát, že se objeví i zájemce o soukromou školu, které jsou výrazně podporovány státem. Proč se bránit tomu,
aby zde v případě zrušení učiliště vzniklo jiné školské zařízení? Ale jakmile budovu školy na základě bezúplatného
převodu získáme, budeme ji muset sami provozovat a ani nebudeme mít šanci ji pronajmout. Nebo pronajmout s tím, že
veškeré příjmy půjdou kraji. A se zateplením souvisí ještě jedna věc, dotace z fondů Evropské unie má udržitelnost
projektu 5 let, tzn., že 5 let by zde měla fungovat škola.
Sportovní halu město jednoznačně potřebuje. Je ale určitě výhodnější, když ji někdo provozuje a základní škola nebo
sportovní oddíly platí pouze využité hodiny. Musíme SOU poděkovat, že ztrátu z provozu haly dlouhodobě neslo. Hala
SOU byla v posledních letech týdně využita pouze zhruba 40 hodin, z toho 13 hodin základní škola, 8 hodin Zemědělská
akademie a 20 hodin sportovní oddíly a různé skupiny. Při využití 20 hodin týdně, 5 měsíců v roce a ceně za hodinu 350
Kč je roční příjem z haly maximálně 150.000 Kč. Měli bychom znát také provozní náklady. Problém je, že při zateplení
se neřešilo samostatné vytápění haly, takže kotel je v budově SOU. Po dořešení oddělení vytápění bychom určitě měli
usilovat o její získání do majetku města. Není to vše ale předčasné? Paní náměstkyně Berdychová se opakovaně
vyjadřuje, že škola funguje, že kraj ji nechce a nebude rušit, ale chce pouze vyhovět požadavku města získat majetek
bývalého SOU do svého vlastnictví. Hrobařem středního školství, které má v našem městě více než 60letou historii, se
tak stane zastupitelstvo města.
Podobně jako u Kotykova mlýna tedy doporučuje nadále jednat s krajem o takovém využití budovy školy a sportovní
haly, které bude výhodné a zajímavé pro obě strany. A po říjnových krajských volbách k tomu bude určitě dostatek
příležitostí.
Ing. Radim Kalfus: Souhlasí s Ing. Pavlem Šubrem, že budova SOU není vhodná pro úřad. Požádal by pouze o sportovní
halu. Pokud musí být žádost podána na oba objekty, návrh nepodpoří.
Antonín Schánilec: Při prohlídce objektu 17.08.2020 zaznělo z úst ředitele p. Neumana, že musíme žádat pouze o oba
objekty, písemné stanovisko nemáme. Souhlasí s výstavbou nového úřadu, je to reprezentace města, byl by rád kdyby
došlo k realizaci úpravy severní části náměstí. Domnívá se, že rekonstrukce staré budovy je mnohdy finančně náročnější
než stavba nové. V případě rekonstrukce budovy SOU na MěÚ by musely být vynaloženy finanční prostředky na
vybavení nábytkem, audiovizuální technikou, inženýrskými sítěmi, zabezpečením, požární ochranou, výtahem,
klimatizací, .... stejně jako při výstavbě nové budovy. Naše město si novou radnici zaslouží.
Ladislav Stuchlík: Je třeba si uvědomit, že v budově SOU jsou školní třídy, které rozdělíme pouze podle oken. Ze 7 tříd
nám vznikne 21 kanceláří, není mu známo další využití zbývajícího prostoru. Přiklonil by se k požádání pouze o
sportovní halu.
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Ing. Jiří Wagenknecht: Dle jeho názoru by měla být budova veřejné správy především funkční pro občany. Nedomnívá
se, že musí být budovou reprezantativní. V budově SOU si úřad představit dovede. Je přesvědčen, že bychom
rekonstrukcí této budovy ušetřili. Částka 80 mil. Kč na nový úřad je příliš vysoká. Souhlasí, že bychom si měli nechat
zpracovat finančně nenákladnou studii rekonstrukce.
Ing. Ondřej Trávník: Obává se, že naše původní představy o nové budově MěÚ, kterou jsme chtěli co nejvíce úspornou a
reprezantativní, neodpovídají stávajícímu návrhu. Z tohoto důvodu se přiklání k myšlence vybudování úřadu v budově
SOU, i když by ji raději využil k rozšíření kapacity základní školy, k rozšíření pedagogických služeb, rekvalifikačních
kurzů.
Ing. Vojtěch Lámr: Také by rád oživil severní část náměstí, podle něho budova úřadu na náměstí patří, ale ovlivňují ho
finance. Domnívá se, že výstavba nové budovy MěÚ bude nákladnější než rekonstrukce SOU.
Usnesení č. 13/4/2020/ZM
Z M

s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod budovy středního odborného učiliště s navazující sportovní halou včetně
souvisejících pozemků uvedených na LV č. 3 v k.ú. Lázně Bělohrad za účelem realizace veřejného zájmu –
zázemí veřejné správy (Městský úřad Lázně Bělohrad), sociálních služeb, školství a sportu
Hlasování: 15 Přítomno | 6 Souhlasí | 9 Nesouhlasí |

Pro: Ing. Vojtěch Lámr, Ing. Ondřej Trávník, Ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, Ing. Jitka Košťálová, Alena Kuželová,
DiS.
Proti: Ing. Pavel Šubr, Antonín Schánilec, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková, Vlastimil Matouš, Ing. Radim
Kalfus, Ing. Jiří Ulver, Jan Flégl, Ladislav Stuchlík
Usnesení nebylo přijato.

5. Závěr
Na závěr Ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města, občanům města za připomínky a společnosti Lázně
Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Veřejné zasedání bylo skončeno ve 20.15 hod.

Zapsal:

Romana Wagenknechtová

Datum:

27.8.2020

Ověřovatelé zápisu:

..................................
Antonín Schánilec
místostarosta

..................................
Ing. Pavel Šubr
starosta

..................................
Ing. Vojtěch Lámr

..................................
Vlastimil Matouš
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