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Zápis č. 05/19 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  24. června 2019 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 02.07.2019 

 
Přítomni: 11 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Jiří Martinek - ved. ES odboru 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
Ing. Petr Straka - ved. TH odboru 
  
7 občanů  
  

 

Nepřítomni: Mgr. Filip Bejdák – člen zastupitelstva  omluven 
 Věra Válová – členka zastupitelstva omluvena 
 Josef Zilvar – člen zastupitelstva omluven 
 Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva omluven 

 

Program                                                                                                                                                          Materiál zpracoval: 

- Kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu 

hlasování 

starosta 

- Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva starosta 

- Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele starosta 

- Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva starosta 

- Zpráva o činnosti rady města starosta 

odkaz na předchozí usnesení č. vztahující se k projednávanému bodu: 
 

 

1. Projednání schválení účetní závěrky města za rok 
2018

 
 ved. ES odboru 

2. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 
2018 

 ved. ES odboru 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019
 

 ved. ES odboru 

4. Projednání záměru prodat část p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H.
 

R 49/04/18 
R 57/05/19 
R 83/08/19 

ved. TH odboru 

5. Projednání žádosti o prodej části p.p.č. 278/18 v k.ú. 
J.L. (Plná, Ducháč) 

R 40/03/18 ved. TH odboru 

6. Projednání bezúplatného převodu p.p.č. 15/5 a 314/5 
v k.ú. J.L. 

 ved. TH odboru 

- - Diskuse – různé   

 
  

  

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu hlasování 
 

Starosta města Ing. Jiří Hradecký potvrdil nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva a nechal 
hlasovat o způsobu hlasování. Jednomyslně byl schválen veřejný způsob hlasování.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
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Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu nikdo nevystoupil. Hlasováním byl program jednání jednomyslně 
schválen. 
 

Schválení programu jednání: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Jiří Vorel a pan Norbert Tippelt ml. Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt ml., p. Vorel 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 4. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

usnesení zastupitelstva města č.: přeneseno na/uloženo komu: termín splnění: 

Z 33/35/04/19 tajemnice vyřízeno 

Z 34/37/04/19 starosta vyřízeno 

Z 36/04/19 ved. ES odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 4. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. 

 

Hlasováním (viz usnesení) byl zápis jednomyslně schválen a usnesení přijato. 
 

 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

K zápisům ze zasedání rady města a k činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva města nebyly 
vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 

Činnost rady města od posledního zasedání 
zastupitelstvo bere na vědomí: PRO: 11 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání schválení účetní závěrky města za rok 2018  
  

Hospodářský výsledek města Janské Lázně za rok 2018 je zisk ve výši 2.965.253,98 Kč. Zastupitelé dostali v 
materiálech výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu, inventarizační zprávu a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor s návrhem účetní závěrky souhlasil. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou 
k 31.12.2018 a převod hospodářského výsledku – zisku ve výši 2.965.253,98 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
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odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2018  
  

Závěrečný účet vypovídá o hospodaření města Janské Lázně za rok 2018, saldo příjmů a výdajů činí 
3.498.769,88 Kč. Závěrečný účet obsahuje plnění rozpočtu příjmů a výdajů, financování, stavy a obraty na 
bankovních účtech, vyúčtování finančních vztahů. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Královehradeckého kraje, pohyb majetku,  přehled 
o peněžních tocích a účetní závěrky PO Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně a města Janské 
Lázně sestavené k 31.12.2018. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dne  29.05.2019. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor neměl k závěrečnému účtu připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2018 a souhlasilo s 
celoročním hospodařením města bez výhrad. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2019  

Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 se navyšují příjmy o 430.584,28 Kč a výdaje o 288.735 Kč, kde se jedná 
o daň z příjmu PO ve výši 255.210 Kč a dotaci na volby do EP ve výši 29.000 Kč. Obojí v příjmech i výdajích. 
V příjmech je též zahrnuto snížení dotace na Odkanalizování lokality Nad Sirénou -23.912 Kč a příjem 
76.696 Kč, což je přijatá pojistná náhrada na Antonio Carraro. Ve výdajích je zahrnutý soudní poplatek a 
navýšení čl. příspěvku SMO ČR na rok 2019 ve výši 4.425 Kč. Dále jsou zde přesuny mezi položkami 
schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor neměl k návrhu rozpočtového opatření připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 430.584,28 Kč a výdaje o 288.735 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání záměru prodat část p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. R 49/04/18 

R 57/05/19 

R 83/08/19 
  

Dne 20.11.2018 požádala společnost RODOP a.s. o odkoupení části pozemku p.p.č. 172/1 k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších. Důvodem je záměr rozšíření lůžkové kapacity stávajícího hotelu OMNIA. Rada města 
usnesením č. R 49/04/18 odsouhlasila záměr využití části předmětného pozemku, usnesením č. R 
57/05/19 si vyžádala právní rozbor a usnesením č. R 83/08/19 schválila přípravu záměru města prodat 
část pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m². 
Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m² byl 
zveřejněn 14.05.2019 na úřední desce a stanovil minimální kupní cenu 3.500 Kč/m² a povinnost zaslat 
sdělení k předpokládanému účelu využití pozemku, který musí splňovat současné podmínky platného 
Územního plánu Janské Lázně. Zároveň upozornil na právní vadu dlouhodobého pronájmu. 
Znalecké ocenění pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších, vypracované Ing. Stanislavem 
Hlaváčem, stanovilo cenu pozemku na 2.500 Kč/m². 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta uvedl, že byl zveřejněný záměr prodeje, ke kterému přišla jedna nabídka od společnosti RODOP, 
a.s. s cenou 6.200.000 Kč, tj. 3.858,54 Kč za 1 m². Pan Norbert Tippelt ml. přednesl prezentaci k prodeji 
tohoto pozemku, provedl průzkum v okolí o prodeji podobného pozemku. Pozemek, který chce město 
prodat je jižní svah o výměře 1 611 m² zarostlý náletem. V územním plánu je to pozemek v ploše OM 
(malá a střední rekreační zařízení) a dependance k přilehlému hotelu. Cena dle znaleckého posudku je 
2.500 Kč/m², celková cena 4.027.500 Kč. Dle jeho názoru je cena ovlivněna tím, že v územním plánu je 
napsáno, že tam má být dependance k hotelu. Pozemek je neobchodovatelný. Cena minimální stanovená 
zastupitelstvem byla 3.500 Kč/m². Dále pan Tippelt uvedl, že průzkum prováděl ve Špindlerově Mlýně. 
Podle něho jsou Janské Lázně a Špindlerův Mlýn poměrně stejné obce. Jsou to významná turistická 
střediska se stejnými problémy. Je zde nutnost velkých investic jako u nás (technické služby, autobusové 
nádraží, osvětlení, zimní údržba). Je to porovnatelná atraktivní lokalita tady v Krkonoších. Ve Skiareálu 
Svatý Petr se prodává pozemek ve svahu pod silnicí zarostlý náletem o výměře 2 777 m². Zastupitelstvo 
Špindlerova Mlýna pozemek prodává, protože potřebují finance na technické služby, rozvoj obce a na 
různé opravy. Objednali si 2 znalecké posudky na tržní cenu. První posudek říká 4.000 Kč/m² a druhý 
14.166 Kč/m². V územním plánu je to také OM, takže dle pana Tippelta je to pozemek identický. 
Zastupitelé Špindlerova Mlýna schválili záměr pozemek prodat za 49.900.000 Kč, tj. 17.969 Kč/m². Nabídky 
přišly dvě a jeden zájemce dal 51.200.000 Kč. Vznikne tu pravděpodobně apartmánový dům. Všechny 
informace jsou doložitelné. Dle pana Tippelta ubytovací kapacita dependance hotelu Omnia by měla být 
60 lůžek a při paušálu 400 Kč/lůžko/rok je to 24.000 Kč za rok. Hotel a dependance dohromady bude 100 
lůžek a dělá to 40.000 Kč za rok. Nepočítá lázeňský a rekreační poplatek. Kdybychom se dostali na 14.000 
Kč/m². Pravděpodobně bychom museli vybírat poplatky dalších 25 let, abychom se dostali na cenu, za 
kterou pozemek prodávají ve Špindlu. Dle jeho názoru je to stejný pozemek, stejný ráz, má stejnou 
atraktivitu, jsme také lyžařské středisko a potřebujeme také investice a peníze.  Pan Tippelt požádal 
zastupitele o zvážení prodejní ceny pozemku. Do diskuse vstoupil starosta a upřesnil argumenty o 
poplatcích, z ubytovací kapacity se bude rušit a pan Tippelt nepočítal lázeňský poplatek. Poté by byl 
výpočet 4x vyšší. Nově má být poplatek jeden, a to v prvním roce až 1 EURO a déle až 2 EURA. K porovnání 
Janských Lázní a Špindlerova Mlýna uvedl, že např. byty cca 3+1 se tam prodávají za 15 – 20 mil. Kč a u nás 
4 - 5 mil. Kč. Takže srovnávat se to nedá, ale je to věc názoru. Nicméně konstatoval, neboť zatím žádný 
návrh od pana Tippelta nezazněl, že je to tedy asi málo peněz a měli bychom to ještě zvážit. Pan Vorel řekl, 
že dle jeho názoru nemůžeme porovnávat tato města, snad jen, že jsme obě na horách. Atraktivita Špindlu 
a atraktivita Jánek je nebe a dudy. Jako je rozdíl v počtu návštěvníků, tak je rozdíl i ve financích. Je tu 
firma, která by chtěla zvětšit hotel a pozemek koupit. Asi se dá s nimi jednat o vyšší ceně, ale ne jako ve 
Špindlu. Zájemce o pozemek je jeden z mála, který platí všechno a včas, což je jeden z plusů. Nebo to 
prodáme někomu jinému, který postaví apartmánové byty, ale co z toho budeme mít, jen daň 
z nemovitosti. Přijde sem zase nějaká neseriózní firma, neseriózní lidi a víc nepořádku, což bude znamenat 
navýšení peněz na městskou policii a další výdaje. V zájemci vidí jistotu, něco co funguje a částečně nám 
řeší i rozpočet. Ing. Kout k tématu sdělil, že těžko lze předjímat, že kdokoliv jiný kromě Rodopu jsou 
lumpové, kteří nebudou platit poplatky. To není úplně fér. Názor chápe, ale nepředjímal by. Nechce 
zpochybňovat rozhodnutí zastupitelstva a rady. Určitě nejsou Janské Lázně a Špindlerův Mlýn srovnatelné. 
Dále Ing. Kout uvedl, že okolnosti a podklady předložené panem Tippeltem nás vedou k hlubšímu 
zamyšlení. Jsme tu od toho, abychom se pokusili vyjednat co nejlepší cenu. Myslí si, že nemusíme kývnout 
na první nabídku. Můžeme si zájemce pozvat a jednat s ním. Podle Ing. Kouta nás nic netlačí, tak proč to 
nezkusit. My jsme pozemek nechtěli prodat, s žádostí o koupi přišel ten zájemce. Máme dobrou 
vyjednávací pozici. Navrhnul bod odložit k dalšímu projednávání, např. pověřit radu k jednání se 
žadatelem. Čas nás netlačí.  Pan Tippelt ml. upozornil, že cena ve znaleckém posudku zohledňuje i to, že 
v územním plánu je to jako plocha pro dependanci hotelu Omnia. Kdyby tam toto nebylo uvedeno, tak by 
cena byla jiná. Podle starosty je v územním plánu uvedena plocha pro dependanci hotelu Omnia, protože 
to tvůrce a zastupitelstvo chtělo. Podle pana Tippelta se v té lokalitě prodávají apartmány za 110.000 
Kč/m². Pokud by tam byl apartmánový dům, neměli bychom poplatky, ale promítlo by se to v ceně 
pozemku. Dále do diskuse vstoupil pan Janovec s tím, kolik posudků bude stačit. Mělo by být řečeno, co je 
dostatečný počet. Dlouhou diskusi k prodeji pozemku vedli zastupitelé na minulém pracovním zasedání a 
je škoda, že někteří zastupitelé se nezúčastňují, protože diskusi mohli vést dříve. Nyní jsme poučováni, že 
jsme na scestí a to ho mrzí. Diskuse o ceně byla dost bohatá, než dospěli ke koncensu 3.500 Kč/m². Pan 
Hainiš souhlasil s panem Koutem v tom, že věc se nemá uspěchat. Lokalita je atraktivní, ale nepřirovnával 
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by ji ke Špindlu. Pan Tippelt se omlouvá, že nebyl na pracovním jednání. Informace má od minulého pátku. 
Podle pana Janovce se bude jednat se zájemcem o ceně, ale nejprve se musí říci jaká je. Ing. Kout 
upozornil, že na minulém zasedání navrhoval, tam cenu neuvádět. Tím jsme se dostali do těchto 
problémů. Řešením dle starosty je záměr zrušit a vypsat nové výběrové řízení bez ceny. Dle pana Tippelta 
je to zatížené územním plánem. Starosta k tomu řekl, že tam naši předkové řekli, že tam nechtějí nic 
jiného. Pokud tam chceme apartmánové byty, tak musíme změnit územní plán. Za sebe řekl, že tam 
apartmánové byty nechce. Podepsali jsme deklaraci KRNAP, že tu apartmánové byty nechceme. Paní 
Léblová z laického pohledu řekla, že jí z toho vyplývá, že město může jednat s někým, kdo postaví 
dependanci hotelu Omnia. Jedna věc je posudek realit a druhá tržní cena. V Janských Lázních se nyní 
aktivně prodává pozemek za 4.500 Kč/m². Byl zobchodovaný během tří dnů. Pozemek u hotelu Omnia je 
jeden z posledních tohoto typu. Trumfy jsou na straně města. Nelze zcela srovnávat Špindlerův Mlýn a 
Janské Lázně, nic méně pokaždé, když se hovoří o Krkonoších, tak město Janské Lázně je jmenováno jako 
třetí nejvýznamnější rekreační středisko v Krkonoších. Rada a zastupitelstvo by mělo bojovat za město, 
aby tu prestiž dostalo. Nato starosta odpověděl, že věhlasem Janské Lázně jsou srovnatelné se 
Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou, ale ne finančně. Jsme lázeňským městem, máme lázeňský 
statut a to nás obchodně a podnikatelsky degraduje. Zatím nikdo zde nechce postavit luxusní hotel, jen 
apartmány na prodej. Pan Josef Košťál dále v diskusi připomenul rok 2002, kde bylo s panem Kulíkem 
dohoda, že za pozemek vybuduje nové garáže a technické zázemí pro město. Po volbách se poté 
odhlasovalo, že ne garáže a za 50 Kč. Mělo by se to panu Kulíkovi připomenout, protože je městu hodně 
dlužný. Pan Janovec navrhnul doplnit návrh na usnesení o odložení a jednání se zájemcem. Navrhnul 
stanovit tři posudky. Jeden máme, tak ještě dva další. Ing. Vojtěch podotknul, co když ty znalecké posudky 
budou identické a cena podobná. Podle pana Hřebačky to dopředu nemůžeme vědět a pozemek je 
zatížený územním plánem, proto je zde cena jaká je a možná budou ceny podobné. Podle pana Vorla je 
prezentace pana Tippelta totální nesmysl, ale chtěl zastupitele uzemnit, tak to udělal. Podniká tu 25 let, 
první roky byly dobré, ale dnes je to na přežití. Srovnání se Špindlem je blbost a podraz. Pan Hřebačka to 
jako podraz nebere. Trošku všem otevřel oči. I na pracovním zastupitelstvu se hovořilo o tom, že se držíme 
u zdi. Podle pana Tučka to pan Kulík koupí a obratem to může prodat a za víc. Cena je dle jeho názoru 
opravdu malá.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m² odložilo a pověřilo radu města získáním dalších dvou znaleckých 
posudků na stanovení minimální tržní ceny za stávajících podmínek.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání žádosti o prodej části p.p.č. 278/18 v k.ú. J.L. (xxxxxxxxxxxxx) R 40/03/18 
  

Dne 06.12.2018 požádali xxxxxxxxxxxxxxxxxxo odkoupení části pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. Janské Lázně. 
Na předmětné části pozemku se nachází přestavek chaty č.e. 252, kterou žadatelé odkoupili od pana 
xxxxxxxx. Rada města usnesením č. R 40/03/18 schválila prodej části 278/18 k.ú. Janské Lázně na základě 
znaleckého posudku. Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. Janské Lázně o výměře 4 m² byl 
zveřejněn 30.03.2019 na úřední desce. Znalecké ocenění pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. Janské Lázně, 
vypracované Ing. Stanislavem Hlaváčem, stanovilo cenu pozemku na 1.200 Kč/m². 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo prodej části pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. Janské Lázně o 
výměře 4 m², druh trvalý travní porost, za cenu 1.200 Kč/m² s přičtením nákladů na vypracování GPL, 
znaleckého posudku a vložení do KN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 
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5. Projednání bezúplatného převodu p.p.č. 15/5 a 314/5 v k.ú. J.L.  
  

Pro získání pozemků p.p.č. 15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské Lázně, ležících pod místní komunikací (u hřiště 
MŠ) je nutné na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podat žádost obsahující: 
- prohlášení k obecnímu majetku 
- vyjádření z územně – plánovacího hlediska 
- usnesení ZM o schválení bezúplatného převodu 
- usnesení o zvolení starosty 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně prohlašuje, že v případě pozemků p.p.č. 15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské 
Lázně se nejedná o majetek, o který obec požádala dle § 2c a § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo bezúplatný převod p.p.č. 15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské Lázně v 
souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo text žádosti: Žádáme o bezúplatný převod pozemkových 
parcel č.  15/5 a č. 314/5 v katastrálním území Janské Lázně v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění. Komunikace je zařazena jako místní komunikace III. třídy v 
souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, pozemky jsou zastavěny 
místní komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní provádí město Janské 
Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
DISKUSE - různé: 

 Starosta se vrátil k tématu prodeje pozemku u hotelu Omnia. Doporučil, aby se zřídila pracovní skupina, 
např. rada města, předseda finančního výboru, předseda komise pro rozvoj města.  

 Pan Kopecký se zeptal na parovod, který je dnes nad zemí kolem Arniky má být po rekonstrukci stále nad 
zemí. To starosta města potvrdil, neboť je tam skála a dotaci ČEZu nelze na takové změny rekonstrukce a 
navýšení použít.   

 Dále pan Kopecký požádal, aby na stránkách města byl harmonogram prací v Lázeňské ulici. Dle pana 
Janovce a tajemnice to tam je. ČEZ tam dává každý týden aktuální informace. Je to v samostatném odkazu. 
Panu Kopeckému tam chybí, kdy bude komunikace a chodníky. Starosta odpověděl, že kraj nemá ještě 
vysoutěženého dodavatele na silnici, tak tam nemůže být ani harmonogram. Veřejné osvětlení se bude 
dělat od Quisisany směrem nahoru, dolů ne.  

 Pan Josef Košťál se zeptal na cestu od Terezy k Večernici a most u Terezy už trošku kvete. Dle starosty jsou 
ještě důležitější a používanější komunikace, které a potřebují opravit. Pokud budou zbývat peníze, tak se 
opraví i cesta kolem Terezy. Kontrolu mostu zajistí ved. odboru TS.  

 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál všem hezké prázdniny a dovolenou. 
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 

 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Jiří Vorel  Norbert Tippelt ml. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 05/19 ze dne 24.06.2019 

 

   Usnesení č. Z 38/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 4. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 39/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31.12.2018 a převod hospodářského 
výsledku – zisku ve výši 2.965.253,98 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 40/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením města 
bez výhrad. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 41/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se zvyšují příjmy o 430.584,28 Kč a výdaje o 
288.735 Kč. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 42/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m² a pověřuje radu 

města získáním dalších dvou znaleckých posudků na stanovení minimální tržní ceny za stávajících 
podmínek. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 43/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

prodej části pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. Janské Lázně o výměře 4 m², druh trvalý travní porost, za cenu 
1.200 Kč/m² s přičtením nákladů na vypracování GPL, znaleckého posudku a vložení do KN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 44/05/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemků p.p.č. 15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské Lázně se nejedná o majetek, o který obec 

požádala dle § 2c a § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

   schvaluje 
   bezúplatný převod p.p.č. 15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské Lázně v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v platném znění od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Janské Lázně 

   a schvaluje 
   text žádosti: Žádáme o bezúplatný převod pozemkových parcel č.  15/5 a č. 314/5 v katastrálním území 

Janské Lázně v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
Komunikace je zařazena jako místní komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění, pozemky jsou zastavěny místní komunikací, jejíž těleso je ve 
vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní provádí město Janské Lázně. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.06.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
 
 

Jiří Vorel  Norbert Tippelt ml. 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 
 


