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Zápis č. 06/19 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  23. září 2019 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 27.09.2019 

 
Přítomni: 12 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

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

 

Nepřítomni: Norbert Tippelt st. – člen zastupitelstva  omluven 
 Jiří Vorel – 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 uzavření dodatku č. 5 ke zřizovací listině 

PO ZŠ a MŠ Janské Lázně 

 tajemnice 

2. Projednání připojení ke společnému projektu – 
pečovatelská služba 

 tajemnice 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2019
 

 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 bezúplatného převodu části p.p.č. 242/1 v 
k.ú. J.L. od KHK 

 ved. TH odboru 

6. Projednání Zadání regulačního plánu Protěž Z 144/17/17 ved. TH odboru 

7. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně  ved. TH odbrou 

8. Projednání uzavření smlouvy o spolupráci na projekt 
VO centrální parkoviště 

 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: 12 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: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni paní Věra Válová a pan Ing. Tomáš Vojtěch Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
pí Válová, Ing. Vojtěch 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 5. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 42/05/19 ved. TH odboru odloženo 

Z 43/44/05/19 ved. TH odboru vyřízeno 

Z 39-41/05/19 ved. ES odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 5. 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: 12 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání uzavření dodatku č. 5 ke zřizovací listině PO ZŠ a MŠ Janské Lázně  
  

Z podnětu auditorů Krajského úřadu KHK byla provedena úprava článku 5 a 6 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Janské Lázně. Došlo ke zpřesnění vymezení majetku města 
předaného příspěvkové organizaci do výpůjčky a zpřesnění vymezených práv příspěvkové organizace.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov. 
 

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

2. Projednání připojení ke společnému projektu – pečovatelská služba  
  

Město Pec pod Sněžkou a obec Malá Úpa požádaly o připojení do společného projektu v oblasti 
poskytování sociálních služeb. Na základě tohoto projektu je zajišťována pečovatelská služba příspěvkovou 
organizací Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou pro Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, 
Mladé Buky a Horní Maršov. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo žádost města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa o připojení 
do společného projektu s účinností od 01.01.2020 s názvem Spolupráce v oblasti poskytování sociální 
služby (pečovatelské služby) včetně poskytnutí dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková organizace 
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem projektu je zřizovatel 
příspěvkové organizace město Svoboda nad Úpou. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4/2019  

Rozpočtovým opatřením č. 4/2019 se snižují příjmy o 1.085.335,64 Kč, což je dotace na VO, která bude 
realizováno až v roce 2020 a o snížení doplatku dotace na víceúčelové hřiště o 125.016,04 Kč. Výdaje se 
navyšují o 1.863.691,76 Kč, kde se jedná o náklady na I. etapu chodníků ve výši 1.440.000 Kč, opravu 
kabeláže a sloupů VO ve výši 388 tis. Kč, opravu VO  v ulici K Zámečku ve výši 300 tis. Kč, navýšení výdajů 
na 21 odstavných stání o 532.161,36 Kč (spoluúčast + příprava na závoru), úpravu stávajícího parkoviště 
Quisisana 445 tis. Kč a úpravu pozemku u Plyšanky 151 tis. Kč. V příjmech i výdajích je zahrnuta PD na III. 
etapu opravy VO (centrální parkoviště), dotace pro ZŠ ve výši 725.716,25 Kč a vypořádání dotace ZŠ z r. 
2019 ve výši 20.730,15 Kč. Ve výdajích je též zahrnuto pojištění právní ochrany 23.445 Kč. Výdaje jsou dále 
sníženy stejně jako příjmy o dotaci na VO, které bude realizováno v r. 2020, a to o částku 2.272.361 Kč. 
Dále se jedná o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů. 
Celkově rozpočet po změnách činí –6.810.556,42 Kč.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal bez doporučení či nedoporučení ke schválení. 
Zastupitelstvu města byly vysvětleny jednotlivé položky v návrhu a změny oproti návrhu zaslaného 
zastupitelům v materiálech. Ved. TH odboru vysvětlil snížení dotace na víceúčelové hřiště o 125.016,04 Kč 
s tím, že poskytovatel vyjmul z dotace neuznatelné položky, kterými je sportovní vybavení hřiště. Dále 
vysvětlil výši spoluúčasti na akci 21 odstavných stání, která je 372 tis. Kč s přičtením nákladů na přípravu 
pro závoru, celkem 532.161,36 Kč a úpravu stávajícího parkoviště u Quisisany ve výši 445 tis. Kč včetně 
odvodnění. Funkčně by mělo být spojeno s novým parkovištěm. Starosta k tomu ještě sdělil, že na akci 21 
odstavných stání město získalo dotaci od Královéhradeckého kraje a SFŽP celkem 2.100.000 Kč. Spoluúčast 
města činí 372 tis. Kč. Pan Kopecký se podivil nad snížením dotace na víceúčelové hřiště o 125 tis. Kč, a 
proč se s tím město smíří. Starosta odpověděl, že se s tím nesmířil, ale nic s tím neudělá. Sportovní 
vybavení hřiště do uznatelných položek nepatří. Na dotaci není právní nárok.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se 
snižují příjmy o 1.085.335,64 Kč a výdaje se zvyšují o 1.863.691,76 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
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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 
  

Na základě usnesení č. Z 42/05/19, ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 172/1 k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších, zadal TH odbor vypracování dalších dvou znaleckých posudků na stanovení minimální tržní 
ceny za stávajících podmínek. Doplňující posudky vypracovali Ing. Vlastimil Bien a Ing. Václav Jiránek.  
 

číslo posudku Kč/m
2 

Kč/1611 m
2
 

8156-066/19 9.163,- 14.762.000,- 

189-03/19 700,- 1.127.700,- 

6.1.2019 2.500,- 4.027.500,- 

 

Nabídka spol. RODOP a.s. 3.848,- 6.200.000,- 

 
O odkoupení části pozemku p.p.č. 172/1 k.ú. Černá Hora v Krkonoších požádala společnost RODOP a.s. 
dne 20.11.2018. Důvodem byl záměr rozšíření lůžkové kapacity stávajícího hotelu OMNIA. Rada města 
Janské Lázně 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 m

2
. Záměr města prodat část 

pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m
2
 byl zveřejněn 14.05.2019 na 

úřední desce a stanovil minimální kupní cenu 3.500 Kč/m
2
 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. Prvotní znalecké ocenění pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších provedl Ing. Stanislav Hlaváč a stanovil cenu pozemku na 2.500 
Kč/m

2
. Jedinou cenovou nabídku podala společnost RODOP a.s. a nabídla částku 6.200.000 Kč, tj. cca 

3.848 Kč/m
2
. 

Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta sdělil, že většina zastupitelů se na pracovním jednání zastupitelstva s prodejem za nabídnutou 
cenu neztotožnila. Dostal za úkol vyzvat společnost RODOP, a.s. k přehodnocení své nabídky s tím, že se 
zastupitelstvu města nezdá adekvátní. Právní zástupce města doporučil nechat zpracovat revizní posudek 
u Znaleckého ústavu. Starosta navrhnul počkat na odpověď a bod odložit.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně bod jednání o prodeji části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších odložilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání bezúplatného převodu části p.p.č. 242/1 v k.ú. J.L.  
  

Na základě vyjádření vlastníka pozemkové parcely 242/1 k.ú. Janské Lázně, na jehož části byla umístěna 
zastřešená autobusová zastávka nad Lesním domem, byl vypracován geometrický plán pro oddělení 
pozemku a následně pro bezúplatný převod do vlastnictví města Janské Lázně. Převod je podmíněný 
přijetím patřičného usnesení upravující podmínky přijetí daru a nakládání s ním. Jedná se o vypořádání 
majetkových vztahů k pozemku pod autobusovou zastávkou u Kamínku. 
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Zastupitelstvo města po projednání schválilo bezúplatný převod pozemku z majetku Královéhradeckého 
kraje do vlastnictví města Janské Lázně. Jedná se o pozemek pod stavbou autobusové zastávky vedle 
průjezdního úseku komunikace II/297 v katastrálním území a obci Janské Lázně: 
část z původní pozemkové parcely 242/1 o její původní celkové výměře 8947 m² (ostatní plocha – silnice), 
zapsané na LV 166, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro rozdělení pozemku č. 517-
284/2019 ze dne 29.05.2019 (není dosud zapsán v KN) oddělena část pozemku o výměře 21 m² a nově 
označena jako pozemková parcela 242/3 (ostatní plocha – silnice), s tím, že smluvní strany tímto 
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po 
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede 
vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej 
výhradně jako pozemek pod autobusovou zastávkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání Zadání regulačního plánu Protěž Z 144/17/17 
  

Zastupitelstvo města Janské Lázně na základě zmocnění uvedeného v § 62 odst. 2 písmeno b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
rozhodlo na svém zasedání dne 18. 09. 2017 usnesením č. Z/144/17/2017 o pořízení Regulačního plánu 
„Janské Lázně – Protěž“ z vlastního podnětu. Dalším procesním krokem je schválení ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU „JANSKÉ LÁZNĚ – PROTĚŽ“ 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo předložené zadání Regulačního plánu „Janské Lázně – Protěž“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

7. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně  
  

V rámci vyhodnocování žádostí v rámci změny č. 2 ÚP Janské Lázně předložil Městský úřad Trutnov, 
oddělení územního plánování, jako pořizovatel územního plánu Janské Lázně, k rozhodnutí pořízení změny 
č. 2 územního plánu Janské Lázně.  
Rada města, usnesením č. 163/14/19, na základě doporučení komise pro rozvoj města, doporučila 
projednání a rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP JL dle níže uvedených připomínek: 
- žádost č. 1 (JRD Property s.r.o.) – upozornit pořizovatele, že předmětný pozemek změnil majitele (nyní 
MEGA PLUS s.r.o.) 
- žádost č. 2 (JRD Property s.r.o.) – je žádoucí zachovat stávající charakter zástavby (jednořadá 
struktura), tzn. nesouhlasit s doporučením pořizovatele a neschválit pořízení změny 
- žádost č. 3 (xxxxxxxxxxxxxxxx) – ve věci p.p.č. 329 a 92/12 Č.H. změnit podmínky pro využití konkrétní 
plochy ZS tak, aby bylo možné i nadále provozovat stávající přenosná dopravní zařízení a ve věci st.p.č. 
64/1 Č.H. schválit změnu ZS na DS (dopravní infrastruktura) dle zákresu žadatele 
- žádost č. 4 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) – ve věci st.p.č. 65 a p.p.č. 178 Č.H.  nesouhlasit s doporučením 
pořizovatele a neschválit pořízení změny a ve věci p.p.č. 175/2 Č.H. souhlasit s doporučením pořizovatele 
a schválit pořízení změny 
- žádost č. 5 (xxxxxxxxxxxxxxx) – souhlasit s doporučením pořizovatele a schválit pořízení změny 
- žádost č. 6 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) – souhlasit s doporučením pořizovatele a schválit pořízení změny 
- žádost č. 7 (xxxxxxxxxxxxx) – změna majitele pozemku, žádost bezpředmětná 
- žádost č. 8 (xxxxxxxxxxxxxxx) – dle platného LÁZEŇSKÉHO STATUTU nelze cílové území využívat pro 
umisťování staveb pro bydlení v RD, žádost nelze akceptovat, nesouhlasit s doporučením pořizovatele a 
neschválit pořízení změny 
- žádost č. 9 (xxxxxxxxxxxxxxx) – souhlasit s doporučením pořizovatele a schválit pořízení změny 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích podali zastupitelé Josef Zilvar a Ing. Pavel 
Kout. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání uplatnilo k předloženému vyhodnocení (stanovisku) č.j.: 
MUTN 43711/2019, Sp.zn.: 2019/2727/R/HOM, u pořizovatele následující připomínky: 
- žádost č. 1 – p.p.č. 143 k.ú. Černá Hora v Krkonoších - změna majitele pozemku, žádost je 
bezpředmětná 
- žádost č. 2 – p.p.č. 134/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - je žádoucí zachovat stávající charakter 
zástavby (jednořadá struktura), tzn. že zastupitelstvo města nesouhlasí s doporučením pořizovatele a 
neschvaluje pořízení změny 
- žádost č. 3 – ve věci p.p.č. 329 a 92/12 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo města požaduje 
změnit podmínky pro využití konkrétní plochy ZS tak, aby bylo možné i nadále provozovat stávající 
přenosná dopravní zařízení a ve věci st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších schvaluje změnu ZS na DS 
(dopravní infrastruktura) dle zákresu žadatele 
- žádost č. 4 – ve věci st.p.č. 65 a p.p.č. 178 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo města 
nesouhlasí s doporučením pořizovatele a neschvaluje pořízení změny a ve věci p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších souhlasí s doporučením pořizovatele a schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 5 – p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 6 – objekt bez čp. na p.p.č. 70 v k.ú. Janské Lázně - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 7 – st.p.č. 73, p.p.č. 164/10 a 164/5 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - změna majitele 
pozemku, žádost je bezpředmětná 
- žádost č. 8 – p.p.č. 73/2 v k.ú. Janské Lázně - dle platného LÁZEŇSKÉHO STATUTU nelze cílové území 
využívat pro umisťování staveb pro bydlení v RD, žádost nelze akceptovat, zastupitelstvo města nesouhlasí 
s doporučením pořizovatele a neschvaluje pořízení změny 
- žádost č. 9 – p.p.č. 123/55 a 123/56 v k.ú. Janské Lázně - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

8. Projednání uzavření smlouvy o spolupráci na projekt VO centrální parkoviště  
  

V rámci připravované výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky, Národního programu 
Životní prostředí, podoblasti PODPORA OBCÍ V NÁRODNÍCH PARCÍCH, podporovaná aktivita SNÍŽENÍ 
SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ bude možné žádat o podporu na rekonstrukci veřejného osvětlení v 
předpokládané výši 85%. Vzhledem k neutěšenému technickému stavu se nabízí k řešení lokalita 
„Centrální parkoviště“ pod dolní stanicí lanové dráhy. Nájemce pozemku a provozovatel parkoviště 
souhlasí se svojí finanční spoluúčastí na projektu, ve výši nákladů města (spoluúčast a projektová 
dokumentace). 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta informoval, že Ministerstvo životního prostředí již třetím rokem vypisuje výzvy pro snížení 
světelného znečištění v národních parcích. Na 2. etapy jsme již úspěšně žádali. Centrální parkoviště je již 3. 
etapa, VO je tam v dezolátním stavu a nemělo by to město s touto smlouvou stát nic. Pan Tippelt řekl, že 
se u stavby mohou objevit vícenáklady. Požádal o doplnění do smlouvy případné vícenáklady, které by 
hradila společnost MEGA PLUS s.r.o.. Dále se zeptal, jak to bude s následnou údržbou. Starosta odpověděl, 
že 2 roky bude záruka a poté si bude údržbu dělat nájemce jako doposud.  
 
 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo uzavření smlouvy o spolupráci, na základě které se MEGA 
PLUS zavazuje podporovat Projekt „Snížení světelného znečištění Janské Lázně – etapa Centrální 
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parkoviště“ a pověřilo starostu k podpisu smlouvy s doplněním o případné vícenáklady, které by hradila 
společnost MEGA PLUS s.r.o., schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného o světlení v 
Janských Lázních, III. etapa a schválilo zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci (zejména 
vypracování projektové dokumentace). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Josef Košťál požádal o doplnění dopravního značení na křižovatku u Hradeckých. Jedná se o vyznačení 
křižovatky (aby byla na hlavní silnici vyznačena hlavní silnice a odbočka k Siréně). Starosta navrhnul 
požádat dopravního inženýra o posouzení.  

 Pan Šmahel (spolu s Mgr. Poláčkem) oslovil zastupitele jako majitel Penzionu Martin s problémem dopravy 
v zimě. Připravili pro zastupitele materiály, které jim rozdali (2 strany A4 + situace s neutěšeným stavem + 
3 varianty řešení). Pan Šmahel oslovil zastupitele s prosbou, žádostí a nabídkou k vyřešení velmi špatné 
situace v místě za hotelem Siréna – po Penzion Martin a odbočky k restauraci a půjčovně lyží Skirent. Ve 
svém projevu mimo jiné seznámil s dopravní situací především v zimním období a požádal o neosazení 
zábradlí (popř. svodidla), které chce město osadit na sousední městský pozemek. Starosta pana Šmahela 
přerušil s tím, že pokud se takovýto materiál má projednat, je třeba jej připravit zastupitelům nejpozději 7 
dní před jednáním. Nebo jej zastupitel musí navrhnout k doplnění programu. Jako diskutující má právo dle 
jednacího řádu mluvit 5 minut. Pan Šmahel požádal, aby mohl materiál dočíst. Starosta řekl, že takto 
obsáhlý materiál by si museli zastupitelé nejprve prostudovat a stejně o tom nebudou rozhodovat. Žádost 
bude předána k projednání radě města. Pan Tippelt ml. poté podal návrh na zařazení bodu na program 
dnešního jednání.  
Starosta dal hlasovat o návrhu pana Norberta Tippelta ml. o zařazení žádosti předložené panem 
Šmahelem do programu jednání. 

 
                       PRO: 1                                       PROTI: 0                              ZDRŽEL SE: 11 
                  p. Tippelt ml.                                                                      ostatní přítomní zastupitelé 
                                                                

Návrh hlasováním nebyl přijat. 
Materiál předložený panem Šmahelem bude zaevidován v podatelně městského úřadu a projednán 
kompetentními orgány. Pan Šmahel podal námitku, kdo stopoval 5 minut. Dle starosty to mohly být 3 
minuty, ale stejně je to třeba nejprve prostudovat. Zastupitelé o tom nechtějí jednat, a proto není třeba se 
bavit o minutách. Dle pana Šmahela na obci není někdo ochoten jednat o věci, která všem občanům vadí. 
Ing. Kout upozornil, že pan Šmahel nechodí pravidelně na zastupitelstvo a nemá přehled, že město má své 
orgány a pro tuto záležitost je tu komise pro rozvoj města. Těch problémů je tam víc (myšleno v žádosti) a 
musí se nejprve prostudovat a poté se vyjádří. Takto rychle se to projednat nedá. Pan Šmahel požádal o 1 
minutu na přečtení článku o územním řízení s tím, že od 01.01.2018 platí novela stavebního zákona, která 
zjednodušila proces povolování stavby drobného oplocení. Žádné rozhodnutí nepotřebují ploty, které 
splňují následující podmínky: výška plotu není větší než 2 metry, nevedou podél veřejně přístupné 
komunikace nebo veřejného prostranství, nacházejí se v zastavěném území či zastavitelné ploše. 
Stavebnímu úřadu musíte kromě oznámení, že budete stavět plot dodat údaje o vašem záměru, 
stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury. Protože většina 
probíhá na hranici pozemků, musíte mít souhlas sousedů. Dle pana Šmahela se plánuje budovat zábradlí 
v rozporu se zákonem. Pan Tippelt ml. k tomu řekl, že v tom má trochu zmatek. Mluvilo se o tom na 
pracovním zastupitelstvu. Zeptal se zda, to projednávala rada. Starosta odpověděl, že ano. Pan Honzík se 
zeptal, kde by to mělo být.  Starosta odpověděl, že na pozemku města podél komunikace (pozn. bylo 
ukázáno v mapě). Tam, kde v zimě stojí auta podél komunikace a je to neoprávněný vjezd, protože tam 
není schválený sjezd na komunikaci. Podle Mgr. Bejdáka jde o to, že auta k Penzionu Martin a k restauraci 
Skirent stojí na pozemku majitele, ale bez oprávnění. Pozemek není parkoviště ani odstavná plocha. O to 
tady jde. Pan Šmahel dále řekl, že nabízí část pozemku pro rozšíření silnice, aby se situace zlepšila. Občas 
tam dá auto, i když ví, že by neměl.  
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 Mgr. Bejdák se zeptal na režim nového parkoviště u Quisisany. Ved. TH odboru uvedl, že bude upravený 
vjezd přes závoru s jedním vjezdem a jedním výjezdem. Závora, platební automat, nějaká doba zdarma a 
pak placené. Konkrétní řešení ještě není stanoveno. 

 
 
 
 
 
 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na 16.12.2019 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Věra Válová  Ing. Tomáš Vojtěch 

ověřovatelka zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 06/19 ze dne 23.09.2019 

 

   Usnesení č. Z 45/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 46/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 

okres Trutnov. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 47/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   žádost města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa o připojení do společného projektu s účinností od 

01.01.2020 s názvem Spolupráce v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně 
poskytnutí dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem projektu je zřizovatel příspěvkové organizace město 
Svoboda nad Úpou. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 48/06/19 

   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. 4/2019, kterým se snižují příjmy o 1.085.335,64 Kč a výdaje 
se zvyšují o 1.863.691,76 Kč. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 49/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   bod jednání o prodeji části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 50/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   bezúplatný převod pozemku z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Janské Lázně. 

Jedná se o pozemek pod stavbou autobusové zastávky vedle průjezdního úseku komunikace II/297 v 
katastrálním území a obci Janské Lázně: 
část z původní pozemkové parcely 242/1 o její původní celkové výměře 8947 m² (ostatní plocha – 
silnice), zapsané na LV 166, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro rozdělení 
pozemku č. 517-284/2019 ze dne 29.05.2019 (není dosud zapsán v KN) oddělena část pozemku o 
výměře 21 m² a nově označena jako pozemková parcela 242/3 (ostatní plocha – silnice), s tím, že 
smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný 
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu 
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod autobusovou zastávkou, v souladu s veřejným 
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým 
účelům neposkytne. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 51/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   předložené zadání Regulačního plánu „Janské Lázně – Protěž“. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 52/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   uplatňuje 
   k předloženému vyhodnocení (stanovisku) č.j.: MUTN 43711/2019, Sp.zn.: 2019/2727/R/HOM, u 

pořizovatele následující připomínky: 
- žádost č. 1 – p.p.č. 143 k.ú. Černá Hora v Krkonoších - změna majitele pozemku, žádost je 
bezpředmětná 
- žádost č. 2 – p.p.č. 134/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - je žádoucí zachovat stávající charakter 
zástavby (jednořadá struktura), tzn. že zastupitelstvo města nesouhlasí s doporučením pořizovatele a 
neschvaluje pořízení změny 
- žádost č. 3 – ve věci p.p.č. 329 a 92/12 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo města požaduje 
změnit podmínky pro využití konkrétní plochy ZS tak, aby bylo možné i nadále provozovat stávající 
přenosná dopravní zařízení a ve věci st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších schvaluje změnu ZS na 
DS (dopravní infrastruktura) dle zákresu žadatele 
- žádost č. 4 – ve věci st.p.č. 65 a p.p.č. 178 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších zastupitelstvo města 
nesouhlasí s doporučením pořizovatele a neschvaluje pořízení změny a ve věci p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších souhlasí s doporučením pořizovatele a schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 5 – p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 6 – objekt bez čp. na p.p.č. 70 v k.ú. Janské Lázně - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny 
- žádost č. 7 – st.p.č. 73, p.p.č. 164/10 a 164/5 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších - změna majitele 
pozemku, žádost je bezpředmětná 
- žádost č. 8 – p.p.č. 73/2 v k.ú. Janské Lázně - dle platného LÁZEŇSKÉHO STATUTU nelze cílové území 
využívat pro umisťování staveb pro bydlení v RD, žádost nelze akceptovat, zastupitelstvo města 
nesouhlasí s doporučením pořizovatele a neschvaluje pořízení změny 
- žádost č. 9 – p.p.č. 123/55 a 123/56 v k.ú. Janské Lázně - souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje pořízení změny. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 53/06/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o spolupráci, na základě které se MEGA PLUS s.r.o. zavazuje podporovat projekt 

„Snížení světelného znečištění Janské Lázně – etapa Centrální parkoviště“ a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy s doplněním o případné vícenáklady, které by hradila společnost MEGA PLUS s.r.o., schvaluje 
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v Janských Lázních, III. etapa a schvaluje 
zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci (zejména vypracování projektové dokumentace). 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 23.09.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Věra Válová  Ing. Tomáš Vojtěch 

ověřovatelka zápisu  ověřovatel zápisu 
 


