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Ing. Procházka Bohumil 
Karlov pod Pradědem 9 
793 36 
 
 
 
      V Malé Morávce podnikám v oblasti cestovního ruchu od roku 1995. Koupil jsem zde 
provozovnu v Karlově pod Pradědem a jsem jako mnoho ostatních závislý na rozvoji 
střediska. Úbytek turistů v posledním období a rozmary počasí způsobují stále větší 
ekonomické ztráty a stěžují možnost investic do penzionů a restauračních zařízení. 
Rozhodl jsem se v minulém volebním období kandidovat do zastupitelstva obce, abych mohl 
přispět co nejvíce k rozvoji turistického ruchu v tomto kdysi velmi oblíbeném zimním 
lyžařském středisku. Situace v této oblasti je velmi složitá. Obec nemá dodnes rozpracovaný 
strategický plán rozvoje. Z pěti provozovatelů lyžařských vleků je pouze jeden soukromý 
vlastník. Ostatní jsou tělovýchovných jednot a obce. Ti mají pouze finanční prostředky na 
provoz těchto zařízení a veškerou modernizaci můžou řešit pouze úvěry, které pak splácí 
s maximálním vypětím. 
     V minulém roce jsem přivítal možnost pronájmu obecního vleku p.Figurovi, který je 
převážným majitelem lyžařského areálu v prostoru Ovčárna. Přes velký odpor části 
provozovatelů lyžařských vleků,ale i občanů jsem svým hlasem prakticky rozhodl, že 
pronájem vleku byl schválen na dobu 10-ti let  za nájemné 600 000,- Kč ročně s následnou 
možností odkupu zájmových pozemků za 1,- Kč za m2. 
Dodnes však nevím proč p.Figura tuto smlouvu neakceptoval a ani usnesení o pronájmu 
nebylo dodnes zrušeno. 
     Přivítal jsem nabídku finanční skupiny pana R.Masného na odkoupení obecního vleku za 
částku přesahující 30mil.Kč.Tato nabídka je oproti uvedenému pronájmu podstatně 
lukrativnější a finančně vyjádřeno 5x výhodnější. Nehledě na to, že tato finanční skupina 
vlastní v Malé Morávce areál Kopřivná, do kterého jen v tomto roce investovala 40 mil.Kč. 
Vstup takto silné finanční skupiny, která je schopna okamžitě investovat desítky miliónů 
korun do rozvoje cestovního ruchu, by nám mohla závidět kterákoliv obec.. 
Byla by vyřešena z 90% zadluženost obce u ČFŽP,došlo by ke zkvalitnění podmínek pro 
lyžování, vytvořilo by se konkurenční prostředí, které přinutí investovat i ostatní.Mohlo by 
dojít ke vzniku sdružení, které by  financovalo výstavbu veřejně prospěšných zařízení 
vedoucích ke zkvalitnění služeb naší rekreační oblasti.  
Byl jsem však velmi překvapen postupným obratem názorů pana starosty a místostarosty ale i 
části zastupitelů. 
Občané obce nebyli s nabídkou seznámeni i přesto, že jsem to na veřejném zasedání 
zastupitelstva navrhoval. Byl jsem však demokraticky přehlasován. 
Na následujícím pracovním zasedání byla nabídka definitivně shozená ze stolu. 
Je mi z toho smutno, protože argumenty proti této nabídce nemají rozumné odůvodnění a 
někteří zastupitelé by ji před širokým jádrem občanů těžko vysvětlovali. 
     Přehnaný patriotizmus a snaha o zachování obecního majetku za každou cenu není správná 
i když tento majetek je obecní pouze podle výpisu z katastru nemovitostí. Veškeré výdělečné 
objekty obce (lyžařský vlek, parkoviště, rekreační zař. Jitřenka) obhospodařuje veřejně 
prospěšná společnost SPS – STAS, s.r.o., jejímiž jednateli jsou pánové starosta a 
místostarosta.Veškeré tržby z těchto objektů nejdou do obecní pokladny ale do pokladny SPS 
– STAS, s.r.o., které s nimi volně hospodaří bez jakékoliv kontroly. 
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Doposud nebylo provedeno vyúčtování zimní sezóny 2005 a valné hromadě (zastupitelům) 
nebyl do konce června předložen výkaz hospodaření. Žádný výkaz hospodaření nebyl dosud 
auditorován a je to podle mého názoru střet zájmů a podnikání dvou zvolených zástupců obce 
s obecním majetkem. 
Obecní úřad je tlačen k zemi svými dluhy  ale SPS – STS, s.r.o., si může dovolit koupit a 
ztrátově provozovat koloběžky za mnoho desítek tisíc korun. 
Další příčinou neschválení je i vystoupení pana Figury na veřejném jednání zastupitelstva a 
jeho změnu názorů k rozvoji lyžování v podhůří Jeseníků beru jako zradu nejen ke své osobě, 
ale i na ostatních, kteří ho podporovali při snaze privatizovat obecní majetek. 
Osobně si myslím, že lyžařský areál Ovčárna nepotřebuje rozvíjející se středisko v Malé 
Morávce a Karlově.     Nevím co napsat závěrem, ale vím, že občany této obce tato kauza 
zajímá a protože jsem byl na veřejném zasedání umlčen, využívám tuto cestu k tomu, abych 
sdělil svůj názor na uvedenou věc.Ještě chci vzkázat těm, co se ptají kolik jsem dostal od pana 
R.Masného za prosazování jeho projektu.Musím se přiznat,že jsem dostal stejně jako od 
p.Figury – naději na jasnější pohled do budoucnosti této obce, zlepšení podmínek pro 
podnikání a tím i pro život v této obci a také to, že se svým voličům můžu kdykoli podívat  
zpříma do očí. 
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