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Zápis č. 04/19 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  1. dubna 2019 v 17.00 hod. na RADNICI 
 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 09.04.2019 
 
Přítomni: 14 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 
  
3 občané  
Ing. Václav Jansa - náměstek ředitele Správy KRNAP a vedoucí odboru péče  

 
Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva  neomluven 
   
   
   

 
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 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o 
pečovatelské službě 

 tajemnice 

2. Projednání delegování zástupce města na valnou 
hromadu Vak Trutnov, a.s. dne 27.05.2018 

 tajemnice 

3. 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 

tajemnice 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019   ved. ES odboru 
5. Seznámení se zonací KRNAP  starosta 
-  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: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
 

 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
01.04.2019                   

strana 2 (celkem 9) 
Přílohy 0 

 

2 / 9 

Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta města, a to o informace k nové zonaci KRNAP.  O 
doplnění programu s tímto bodem požádal minulý týden místostarosta Ing. Kout. Hlasováním byl 
doplněný program jednání jednomyslně schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Ing. Pavel Kout a pan Norbert Tippelt st.. Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt st., p. Kout 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 3. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

usnesení zastupitelstva města č.: přeneseno na/uloženo komu: termín splnění: 
Z 30/03/19 tajemnice vyřízeno 
Z 31/03/19 ved. ES odboru vyřízeno 
Z 29/03/19 ved. TH odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 3. 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: 13 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 
 

odkaz na usnesení č.: 
1. Projednání uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pečovatelské službě  

  

Na zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby Domem s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou za roční částku 274.000 Kč. Po 
vyúčtování roku 2015 byl schválený dodatek č. 1, který změnil výši měsíčních splátek s roční dotací ve výši 
159.000 Kč. Po vyúčtování roku 2016 byl schválený dodatek č. 2, který měnil výši měsíčních splátek s roční 
dotací ve výši 74.000 Kč. Po vyúčtování roku 2017 byl schválený dodatek č. 3, který změnil měsíčních 
splátek s roční dotací ve výši 164.000 Kč. V současné době využívají pečovatelskou službu 4 občané města. 
V loňském roce to bylo 6 občanů. Na základě předloženého vyúčtování za rok 2018 činí náš doplatek za 
pečovatelskou službu 28.398 Kč s roční dotací na rok 2019 ve výši 239.000 Kč. Zálohy se budou tedy opět 
měnit, nyní dle předloženého dodatku č. 4. 
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Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci v 
oblasti poskytování sociálních služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 
23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou a zmocnilo starostu k podpisu dodatku č. 4. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 
2. Projednání delegování zástupce města na valnou hromadu Vak Trutnov, a.s.   

  

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. je svolána na 27.05.2019 od 10 hodin. Na 
tuto VH musí být delegován zástupce města s právem hlasování usnesením zastupitelstva. Navrhuji, aby 
jim byl schválen místostarosta pan Petr Hřebačka a náhradníkem pan Martin Košťál. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání delegovala pana Petra Hřebačku jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 
27.05.2019; jako náhradníka deleguje pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
Přišel Petr Hřebačka. Přítomno celkem 14 členů zastupitelstva města. 
 
 

odkaz na usnesení č.: 
3. 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 

  

Společnost RODOP, a.s. požádala o koupi části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H., na kterém by ráda 
realizovala dlouho plánovanou přístavbu hotelu Omnia, se kterou počítá i územní plán. Požadovaná část 
pozemku je spodní část pod centrálním parkovištěm. Pozemek je dle územního plánu v Z 10 – v ploše 
občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, výstavba jednoho objektu hotelového typu 
(dependance ke stávajícímu hotelu) s lůžkovou kapacitou do 60 lůžek. Celý pozemek má pronajatý 
společnost MEGA PLUS s.r.o. 
Rada města uložila starostovi města požádat právního zástupce o právní rozbor, jak postupovat při prodeji 
části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H.  
Advokát města doporučil městu tyto kroky: 
1) zveřejnit záměr prodat část pozemku (nebude nutné, aby obec pořizovala geometrický plán již před 
zveřejněním záměru, ale zpravidla postačí, pokud tuto část určí jiným dostatečně určitým způsobem, 
umožňujícím jasnou identifikaci části pozemku). Tedy je nezbytné popsat přesně, o jakou část se jedná, 
například tak, že přiléhá k sousední budově čp. a dále odkázat na grafické znázornění, které bude též 
zveřejněno 
2) cena v záměru může být zveřejněna nejméně dle znaleckého posudku, ale není obligatorní náležitostí 
3) lze však též zveřejnit, že zájemce o koupi je povinen se zaslanou cenovou nabídkou o koupi, zaslat i 
sdělení k předpokládanému účelu využití pozemku, které je nezbytnou podmínkou pro hodnocení 
nabídky, bez toho se k nabídce přihlížet nebude 
4) upozornit na právní vadu z důvodu, že pozemek je dlouhodobě pronajatý 
Zastupitelé měli v materiálech připravený návrh záměru města na prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Č.H. o výměře 1 611 m² s podmínkami, a to : 
1) zájemce o koupi je povinen se zaslanou cenovou nabídkou zaslat i sdělení k předpokládanému účelu 
využití pozemku (musí splňovat současné podmínky platného ÚZEMNÍHO PLÁNU JANSKÉ LÁZNĚ), které je 
nezbytnou podmínkou pro hodnocení nabídky, bez toho se k nabídce přihlížet nebude 
2) minimální kupní cena činí 3.500 Kč/m² 
S upozorněním na právní vadu s tím, že pozemek je dlouhodobě pronajatý. 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta řekl, že se jedná o to, zda město zveřejní záměr prodat tuto část pozemku. Do diskuse se 
přihlásila paní Kejzarová a uvedla, že jako žadatel o 68 m² jiného pozemku věc sleduje a s manželem 
zjistili, že záměr není vyvěšen. Starosta odpověděl, že nyní se právě jedná o zveřejnění. Dále se paní 
Kejzarová zeptala, proč se k nim přistupuje jinak, než ke společnosti Rodop nebo Mega. Požádali o prodej 
68 m², které nutně potřebují. Žádají již 22 let. Od doby, kdy koupili od města dva domy a do jednoho se 
nemohou dostat. Proč rada tam schválila prodej a u nich ne. Městu by zůstalo 1 500 m². Starosta uvedl, že 
zastupitelstvo města v roce 2015 na podnět manželů Kejzarových rozhodlo, že pozemek prodá celý na 
základě znaleckého posudku. Od té doby nedošlo k jinému rozhodnutí a také rada se přiklonila k názoru, 
pokud prodat, tak celý. Dle paní Kejzarové pozemek chtěli koupit, ale upozorňovali, že je vůči tomuto 
pozemku uplatňována diametrálně jiná cena než u Vltavy, kde byla cena 15 Kč/m² a tady byla ve stejném 
období 500 Kč/m². Původně chtěli 200 m² a teď by stačilo 68 m². Městu by zůstalo 1 500 m nepřístupného 
pozemku. Dle starosty je pozemek, o který žádá paní Kejzarová nedostupný a byl by ještě nedostupnější. 
Část pozemku, který má město nyní záměr prodat, nijak neomezuje v dostupnosti k pozemku, který tam 
zůstane. Starosta dále řekl, že hlavním argumentem žadatele je nedostatečná lůžková kapacita hotelu a je 
to firma, která nám poctivě platí poplatky z ubytování. Ing. Kout upozornil zastupitele, že je to jeden 
z velkých potencionálních příjmů pro město za poslední dobu, který je třeba promyslet, aby se získala 
maximální částka. Přikláněl by se k tomu, aby v záměru nebyla uvedena cena. Dle starosty se o ceně bavilo 
zastupitelstvo na svém pracovním jednání a dospělo k závěru jí tam uvést. Mgr. Bejdák sdělil, že 
v územním plánu města je uvedeno využití pro potřeby stávajícího hotelu Omnia. Je to částečné omezení 
pozemku. Pan Tippelt ml. uvedl, že pozemek je dlouhodobě pronajatý. Bude tedy z ceny nájmu odečtena 
částka dodatkem nebo novou nájemní smlouvou. Podle starosty město jako vlastník může prodat, i když je 
pozemek pronajatý. Uvedl, že až k tomu dojde, může město o tom jednat. Pan Hřebačka se přiklonil také 
k vypuštění ceny ze záměru. Chtěl by, aby cena byla vyšší. Pan Janovec naopak zastává názor, aby 
minimální cena, která je vyšší než odhad, uvedena v záměru byla.  
 
Starosta dal hlasovat o návrhu neuvádět v záměru kupní cenu.  
                       PRO: 5                               PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 9 

                    p.Tippelt ml., Mgr.Bejdák, p.Duda, 
                  Ing.Kout, p.Hřebačka                            
Návrh hlasováním nebyl přijat. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. o výměře 1 611 m² s podmínkami dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 
4. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2019  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2019 se navyšují příjmy o 424.526,80 Kč a výdaje o 345.342,10 Kč, kde se 
jedná o vyúčtování DPS Svoboda n. Ú., vratky dotací na volby v roce 2018, parkovací závora na parkoviště 
Quisisana. Dále je tu 25.000 Kč jako rezerva na krizi, která je povinná pro všechny obce. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor neměl k návrhu rozpočtového opatření připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 424.526,80 Kč a výdaje o 345.342,10 Kč. 
 

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

5. Seznámení se zonací KRNAP  
 Starosta přivítal Ing. Václava Jansu ze Správy KRNAP a požádal ho o seznámení s novou zonací 
Krkonošského národního parku (dále NP). 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Jansa vysvětlil, že v červnu 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, která změnila dosavadní zonaci národních parků. Dosud číslované zóny podle přísnosti ochrany 
přírody a regulace činností s pravidly péče o přírodu, se mění na zonaci „managementovou“, tedy 
popisující především dlouhodobé cíle a pravidla péče o přírodu v dané zóně. Zákazy určené § 16 zákona 
jsou vztaženy k celému území NP a také k mimo zastavěná nebo zastavitelná území. Zonace neomezuje 
vstup mimo cesty, tak jako to omezuje dnes 1. zóna. Vymezují se tzv. klidová území, která budou 
vyhlášená opatřením obecné povahy s celoroční nebo dočasnou platností. Mimo klidové území je zákaz 
vstupu mimo vyhrazené cesty. Zákonodárce uložil správám a ministerstvu zahájit projednávání nové 
zonace, která bude vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí nejpozději 2 roky ode dne nabytí 
účinnosti novely zákona č. 114/1992 Sb. Tento termín je 1. června 2019. Krnap připravoval v loňském roce 
návrh. Od 9.1. se projednává návrh s obcemi, veřejností, podnikateli apod. a 15.1. byl návrh předložen 
Radě KRNAP. Termín uzávěrky pro připomínky byl 15.3., a 8.4. měla Rada KRNAP dokument schválit. 
Ministr odsunul tento termín projednání na začátek června. Jsou 3 úrovně schvalovacího procesu. Zonace 
bude vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí na dobu 15 let, klidové zóny budou vyhlášeny 
opatřením obecné povahy, které vyhlašuje Ministerstvo pro životní prostředí a vyhrazení cest v klidovém 
území proběhne opatřením obecné povahy Správy KRNAP. Nová zonace, směřuje spíše ke správci daného 
území, tedy ke správě NP a určuje, jak se v dané lokalitě hospodářsky chovat. Nově se vymezuje „zóna 
přírodní“, která je na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy. Záměrem je ekosystémy ponechat 
jejich vývoji bez rušivých zásahů. V návrhu je zóna roztažena přes celý vrchol Černé hory. Bezpečnost na 
cestách bude zajištěna. Klidové území sebou nese zákaz mimo vyhrazené cesty a je zvětšeno směrem na 
Světlou horu a Černou paseku. Zde je navrženo vyhrazení cest a tras (cesta přes Václavák – celoročně, 
cesty přes rašeliniště s časovým omezením na březen, duben, květen z důvodu výskytu tetřívka 
obecného). Cesty okolo klidového území budou přístupné celoročně. Dále se Ing. Jansa zmínil o arondaci 
objektů případně území, která jsou na zóně přírodní a přírodě blízké, kde se nebude uplatňovat režim 
zonace. Jsou to zejména objekty a jejich přístupové cesty. Starosta uvedl, že stará zonace měla přesně 
stanoveno, co se ve které může. Teď jsou zóny čtyři a na celém území parku se nesmí stavět nic, pouze na 
výjimky. Dle Ing. Jansy existují 2 druhy zákazů, a to na celém území parku a na území mimo zastavěná a 
zastavitelná území. To je ve stávajícím i v novém návrhu. Výjimky budou dále i v ochranném pásmu. Není 
to tak, že se v minulosti mohlo stavět všude v národním parku, ale jen na zastavěném a zastavitelném 
území obcí. Nově se může stavět také v zastavěném a zastavitelném území a jinde na výjimky. Dle starosty 
se původní zonace připravovala 7 let a nyní na to jsou 3-4 měsíce. Dle Ing. Jansy byly všechny připomínky 
operativně řešeny. Bylo předloženo celkem 102 připomínek. Správa 45 akceptovala, 11 vysvětlila, 25 
neakceptovala a 21 připomínek nesouviselo se zonací. Dále vystoupil Mgr. Hynek a sdělil, že pan náměstek 
nezmínil ještě další dokument, a to plán péče, který říká, jak se na území NP bude hospodařit, co se týká 
cestovního ruchu, kde se mohly vidět i obce v rámci svého rozvoje. Minulá zonace se projednávala 8 let a 
mezi tím se schválil plán péče. Zásady péče dnes připraveny nejsou. Doufá, že bude i kapitola cestovní 
ruch. V rámci územních plánů by neměly vznikat nové ubytovací kapacity, protože území je na hranici 
únosnosti návštěvnosti. Rozvoj obcí by měl směřovat ke kvalitě ne kvantitě. Dle jeho názoru území 
potřebuje řešit vodu a doufá, že s obcemi najdou řešení. Dle Ing. Jansy zásady péče budou obecnější a 
kapitola cestovní ruch má stejný záměr. Zahájení zpracovávání zásad péče bude v květnu a v září budou 
připravené k projednávání.  
Jednotlivé zóny (jsou čtyři): 
Zóna přírodní – vymezuje se na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s tím tyto ekosystémy 
ponechat jejich vývoji bez rušivých zásahů (s výjimkou § 18a). Týká se lesů a vysokohorské tundry. 
Zóna přírodě blízká - zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy a cílem je tu postupně pomoct 
přírodě dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. Jednou pak části této zóny mohou (ale nutně nemusejí) být 
„povýšeny“ právě do zóny přírodní. Týká se lesů.  
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Zóna soustředěné péče o přírodu - jsou zde zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy, například 
krkonošské louky. Cílem je zachovat je, a proto bude k typickým činnostem v této zóně patřit sečení a 
pastva. Do této zóny budou patřit také některé lesy, ve kterých je cílem podporovat biodiverzitu. Patří 
sem i nestabilní, člověkem na místě původních bučin vysázené smrkové porosty, které bude třeba 
přeměnit na smíšené a listnaté lesy. 
Zóna kulturní krajiny – na zastavěném a zastavitelném území se soustředěnou zástavbou, kde není cílem 
zlepšovat stav.  
Dle Ing. Jansy se převážná část připomínek týká kulturní krajiny a ostatní spíše vysvětlení.  
Podle Mgr. Hynka (za společnost MEGA PLUS) je spor o kulturní krajinu ve vztahu k vnitřnímu ochrannému 
pásmu. Celá Čertova hora se všemi sjezdovkami, Téměř celá Rokytnice n.J., kompletně Svatý Petr, Pláně, 
Medvědín, Žalý, celá Pec, Javor, Smrk, Zahrádky vše je mimo NP. Všechny sjezdovky jsou zastavěné 
(čerpadla, lanovky, vleky, stanice, sítě). Jaký je rozdíl mezi sjezdovkou na Černé hoře a např. v Harrachově? 
Má to zásadní dopad na výjimky. Sjezdovky kromě Janských Lázní, Malé Úpy a Strážného jsou 
v ochranném pásmu. Sjezdovky na Černé hoře jsou v zóně soustředěné péče a my bychom chtěli, aby byly 
alespoň v zóně kulturní krajina. Tady je dle Mgr. Hynka spor, v ostatním se našel koncensus. Podle Ing. 
Jansy zóna kulturní krajiny není určena k naplňování cílů NP. Na plochách sjezdovek jsou přírodní biotopy, 
a pokud by se dostaly do kulturní krajiny, tak nebudou chráněné. Velká část sjezdovek je na lesních 
pozemcích správy NP. Proč nejsou sjezdovky na Černé hoře v ochranném pásmu a ostatní ano, neví. Když 
se stanovovaly hranice NP, tak tu ještě nepracoval. Panu Vorlovi se nelíbila poznámka Ing. Jansy, že to 
dělali dřív, když tu ještě nebyl. Podle Ing. Jansy se bavíme o zonaci NP a ne o hranici NP. Starosta města 
požádal řešit připomínky, které dal Svazek měst a obcí Východních Krkonoš k návrhu zonace a doplnil, že 
shoda se je v tom, že na rozsahu kulturní krajiny se neshodneme. Podle Mgr. Bejdáka nebude mít 
problémy jen MEGA PLUS, ale i správci sítí a vlastníci, kteří budou potřebovat opravovat. Dle Ing. Jansy 
byly např. řešeny vodojemy jejich arondací (vodojemy, které jsou známé). Pan Vorel se zeptal, kdo 
vymyslel to, že je to takhle rychle během tří měsíců, i přístavba domu bude trvat třeba 2 roky. Podle Ing. 
Jansy je tu zákonný limit, který musí respektovat. Padla připomínka k cestě přes Václavák, která byla 
posléze arondována v rámci zóny přírodní a přírodě blízké. Připomínka k arondaci běžeckých tratí. Nelze je 
arondovat, protože zde bude uplatněna výjimka podle lesního zákona. U lanových drah platí ochranné 
pásmo podle drážního zákona. Otočky roleb budou arondovány. U zimního koridoru pro sáňkování došlo 
k dohodě na úpravu trasy. Sáňkařská dráha povede jinudy a nebude křížit sjezdovku. Ing. Jansa také 
vysvětlil klidové území na Černé pasece, a proč není klidovým územím Rýchorský prales. Podle Mgr. 
Bejdáka je vrchol Černé hory technologický kopec (lanovka, vysílač, nádrž na vodu, hotely). Podle Ing. 
Jansy jsou porosty na Černé hoře nádhernou ukázkou vyvíjejících se horských smrčin. Ing. Kout uvedl, že 
tu zazněla otázka vody, která je pro město nejzásadnější, a to pitná a lázeňská voda. Území by si zasloužilo 
rozsáhlejší studii a rozbor. Mgr. Hynek k tomu uvedl, že oni využívají povrchovou vodu a ne pitnou, což se 
často směšuje.  Pan Janovec za lázně uvedl, že byly problémy na jednou z vrtů a nechali si zpracovat 
rešerši. Jsou různá data a měření, ale není to zpracované uceleně. Otázka na dostatek pitné vody by měla 
jít dle starosty na Vodovody a kanalizace Trutnov. Podzemní a povrchové vody jsou dle Ing. Jansy spojené 
nádoby. Bez kvalitní hydrologické studie se neobejdeme. Podle pana Vorla návrh zonace vůbec nebral 
problém vody v potaz. Je tu spousta studen, o kterých se neví.  

 
Na chvíli odešel pan Košťál. Přítomno 13 členů zastupitelstva města. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně vzalo informace k zonaci KRNAP na vědomí. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
Přišel pan Košťál. Přítomno 14 členů zastupitelstva města. 
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DISKUSE - různé: 
 Pan Janovec se zeptal, jakým způsobem je připravena oprava místních komunikací. Ved. odboru TS uvedl, 

že se nechystají žádné velké opravy. V rozpočtu má 300 tis. Kč. Projektově se připravuje oprava 
Modrokamenné ulice. Pan Janovec připomenul Horní promenádu od kostela ke kolonádě.  

 Paní Kejzarová sdělila, že je ráda, že město vybudovalo 2 autobusové čekárny u Lesního domu a chce vidět 
čekárnu na náměstí. Starosta odpověděl, že na autobusovou čekárnu (multifunkční objekt) na kolonádě je 
zažádáno v letošním roce o dotaci a pokud bude schválena, tak bude zbudována. Dále paní Kejzarová se 
jako předsedkyně spolku Krkonoše a Podkrkonoší zeptala na propachtovaný pozemek, na který město 
nemá přístup a neudržuje ho. Spolek letos zažádal o dotaci 10 tis. Kč na úpravu tohoto pozemku a dotaci 
nedostal. Starosta uvedl, že dotace z městského rozpočtu jsou směřovány především na vyžití mládeže a 
sport a ne na údržbu vlastních pozemků. Pan Hřebačka uvedl, že pozemek, který byl propachtován, chtěl 
spolek. Město se o pozemek, pokud nebude propachtován, postará a o přístupu na něj se může domluvit i 
s jiným vlastníkem sousedního pozemku. Paní Kejzarová se dotázala, zda na to nemělo vliv, že měli 
připomínky k územnímu plánu. To rozhodně popřeli jak místostarosta, tak starosta. 

 Pan Vorel se zeptal, zda není něco nového s parcelami u výtopny. Starosta řekl, že Vak Trutnov monitoruje 
výzvy, aby se mohlo požádat o dotaci. Je třeba 15 mil. Kč k napojení na hlavní kanalizaci.  

 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast. 
Jednání bylo ukončeno v 18:55 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
 
 

Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 04/19 ze dne 01.04.2019 
 
 

   Usnesení č. Z 32/04/19 
   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 3. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 
   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 33/04/19 
   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb spojené s 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem 
Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a zmocňuje starostu k 
podpisu dodatku č. 4. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 34/04/19 
   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   deleguje 
   pana Petra Hřebačku jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 27.05.2019; jako náhradníka deleguje pana Martina Košťála. 
   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 

p. Košťál 
1 

         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 35/04/19 
   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění 

záměru města prodat část pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. o výměře 1 611 m² s podmínkami dle 
předloženého návrhu. 

   Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Hřebačka,Ing.Kout, 
p.Tippelt ml., p.Duda 

p.Tippelt st. 

5 

         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 36/04/19 
   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. 2/2019, kterým se zvyšují příjmy o 424.526,80 Kč a výdaje o 
345.342,10 Kč. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 37/04/19 
   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   informace k nové zonaci KRNAP.  
   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.04.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
 
 

Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 
 


