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Zápis č. 07/19 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  16. prosince 2019 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 20.12.2019 

 
Přítomni: 14 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 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
  
6 občanů  

 

Nepřítomni: Ing. Pavel Kout – 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 rozpočtového opatření č. 6/2019
 

 ved. ES odboru 

2. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2020 a 
schválení poskytnutí dotací spolkům a dalším 
organizacím 

 ved. ES odboru 

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 

ved. TH odboru 

4. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 198 v k.ú. J.L.
 

R 262/21/19 ved. TH odboru 

5. Projednání směny části pozemků p.p.č. 15/2 a 12/2 v 
k.ú. J.L.  

R 270/22/19
 

ved. TH odboru 

6. Projednání uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
p.p.č. 15/5 a 314/5 v k.ú. J.L. 

Z 44/05/19
 

ved. TH odboru 

7. Projednání nových OZV podle zákona o místních 
poplatcích (ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného 
prostranství, za povolení k vjezdu, z pobytu) 

R 269/22/19 
R 273/23/19

 
tajemnice 

8. Projednání návrhu na dohodu s IMP architekti s.r.o.  starosta 

- - Diskuse – různé   

 
Přítomno celkem 13 členů zastupitelstva města. 
 

  

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 
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Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta, a to o bod č. 8 – uzavření dohody ve věci Územní 
studie Protěž. Hlasováním byl program jednání jednomyslně schválen. (Pozn. ve vyvěšeném programu 
chyběl bod č. 4 – prodej st.p.č. 198 J.L., v ostatních materiálech byl uvedený). 
 

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

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Josef Zilvar a pan Ing. Jan Vojtěch Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Zilvar, Ing. Jan Vojtěch 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 6. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 49/06/19 ved. TH odboru odloženo 

Z 50-53/06/19 ved. TH odboru vyřízeno 

Z 48/06/19 ved. ES odboru vyřízeno 

Z 46-47/06/19 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 6. 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 rozpočtového opatření č. 6/2019  
  

Rozpočtovým opatřením č. 6/2019 se zvyšují příjmy o 1.126.625 Kč. Jedná se především o zvýšení 
daňových příjmů města a přijaté pojistné náhrady. Dále jsou zde přesuny mezi položkami schváleného 
rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů. Rozpočet po změnách -6.250.431,42 Kč. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal a neměl připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.126.625 Kč.   
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
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Přišel pan Vorel. Přítomno celkem 14 členů zastupitelstva města. 
odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2020 a schválení poskytnutí dotací 

spolkům a dalším organizacím 

 

  

Návrh rozpočtu města na rok 2020 byl připravený k projednání s příjmy ve výši 30.869.577 Kč a výdaji ve 
výši 38.432.037 Kč jako rozpočet schodkový. Schodek ve výši 7.562.460 Kč (plánované projekty, 4.568.000 
Kč na financování stavební akce „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“) a 372.162 Kč 
(úvěr TTR Carraro), je financován z ušetřených prostředků minulých let. Návrh byl projednán se zastupiteli 
města na pracovním jednání a ve finančním výboru. Byl zveřejněn na úřední desce dne 30.11.2019 a 
nebyly k němu podány žádné připomínky. Příjmy daňové, nedaňové i kapitálové vycházejí ze skutečnosti k 
30.10.2019. Dotace jsou rozpočtovány dle skutečnosti nebo avíza k dotaci. Výdaje provozní vycházejí ze 
skutečnosti předcházejících let s přihlédnutím ke zvyšování cen. Příspěvek na provoz PO Základní a 
mateřská škola je poskytnut ve výši 900.000 Kč s podmínkou vyúčtování. Zastupitelstvo města návrh 
rozpočtu a žádosti o dotaci projednalo na pracovních jednáních (25.11.2019, 09.12.2019). 
Na základě členství města ve sdruženích a svazcích a žádostí neziskových organizací o poskytnutí 
příspěvků, byly v rozpočtu zahrnuty tyto příspěvky: 
• SK Janské Lázně – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 25.000 Kč 
• SK Janské Lázně – příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč 
• SK Janské Lázně – příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč 
• SK Janské Lázně – příspěvek na pořádání závodu Krk. 70MBT 30.000 Kč 
• SK Janské Lázně – příspěvek na provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč 
• Centrum handicapovaných lyžařů – 5.000 Kč 
• SK HS, z.s. – 15.000 Kč 
• TJ Maratonstav – ceny Běh do vrchu 10.000 Kč 
• SDH Janské Lázně – 30.000 Kč 
• Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč 
• Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
• příspěvek na činnost seniorů žijících v Janských Lázních (klub důchodců) – 56.000 Kč 
• SMO Krkonoše – 25.000 Kč  
• Sdružení obcí Východních Krkonoš, SMO ČR – 82.200 Kč 
• Sdružení Glacensis, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Sdružení lázeňských míst ČR  -  
23.000 Kč 
• Spolek MAS Krkonoše  -  6.990 Kč 
• Sdružení tajemníků – 1.500 Kč 
• Oblastní charita Červený Kostelec 5.000 Kč 
• Proškolák  20.000 Kč 
• JSDH Horní Maršov – 20.000 Kč 
 
Návrh nevyhovět žádostem: 
• Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s. (žádost o 20 tis. Kč – žádost došla po stanoveném 
termínu k podání) 
• Farní charita Dvůr Králové n.L. Kč. (žádost o 3 tis. Kč na sociální poradenství pro lidi v tíživé životní 
situaci) 
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (žádost o 5 tis. Kč na činnost pobočky, nákup 
kompenzačních pomůcek) 
 
Investiční a ostatní výdaje v rozpočtu jsou rozpočtovány tyto akce: 
§ 2212 – PD MK Pod lanovkou, ul. Zvonečková + opravy komunikací 
§ 2219 – Parkoviště-21.odstavných stání Quisisana – parkovací systém, Opravy chodníku Arnika + ostatní 
chodníky (podél III/2961), Odvodnění chodníků 
§ 3111 – Nátěr střechy MŠ 
§ 3113 – Oprava schodiště družina - MŠ 
§ 3313 – Kinosedačky 
§ 3613 – Oprava fasády čp. 85 Quisisana 
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§ 3631 – Realizace VO I. a III. etapa 
§ 3635 – Regulační a územní plán 
§ 3639 – Doplnění technické mapy (data, měření), zaměření grafických podkladů podzemního vedení VO, 
spoluúčasti na dotacích, projekty dosud nespecifikované, aktualizace pasportu MK, strategický rozvojový 
plán obce. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích podali zastupitelé Petr Janovec, Věra Válová, 
Ing. Tomáš Vojtěch, Petr Hřebačka, Ivo Boleslavský, Norbert Tippelt ml., Mgr. Filip Bejdák a Ing. Jiří 
Hradecký. Finanční výbor návrh projednal a neshledal nedostatky. Pan Vorel vznesl dotaz, zda v rozpočtu 
jsou peníze na dovoz seniorů na nákup. Starosta odpověděl, že ano. Pan Tippelt ml. se zeptal na příspěvek 
MAS Krkonoše 6.990 Kč. Město žádalo na chodníky z programu rozvoje venkova. Ved. TH odboru k tomu 
uvedl, že se jedná o program Zvýšení bezpečnosti pohybu na místních komunikacích. Podle pana Tippelta 
by se město mělo stát členem tohoto sdružení, aby mělo informace o připravovaných výzvách. Starosta 
uvedl, že město je členem zprostředkovaně přes Svazek obcí Východní Krkonoše a že svazek zastupuje na 
jednáních MAS starosta Horního Maršova.   
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo poskytnutí výše uvedených příspěvků 
organizacím a sdružením a uzavření veřejnoprávních smluv a pověřilo starostu k podpisu těchto smluv.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání nevyhovělo žádostem o příspěvek Sportovního clubu 
Obchodní akademie, z.s., Farní charity Dvůr Králové nad Labem, Sjednocené organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z.s. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočet města Janské Lázně na rok 
2020 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 30.869.577 Kč a výdaji ve výši 38.432.037 Kč. Schodek ve 
výši 7.562.460 Kč (plánované projekty) a 372.162 Kč (úvěr TTR Carraro), je financován z ušetřených 
prostředků minulých let. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

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 
  

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 dvou znaleckých posudků na stanovení minimální tržní ceny za 
stávajících podmínek. Doplňující posudky vypracovali Ing. Vlastimil Bien a Ing. Václav Jiránek. Vypracované 
posudky zastupitelstvo projednalo a rozhodnutí o prodeji odložilo usnesením Z 49/06/19. Následně bylo 
zadáno, na základě doporučení právního zástupce města, vypracování posudku tzv. znaleckému ústavu – 
společnosti Česká znalecká a.s. 
 

číslo posudku Kč/m
2 

Kč/1611 m
2
 

Ing. Stanislav 6.1.2019 2.500,- 4.027.500,- 

Ing. Václav Jiránek 
189-03/19 

700,- 1.127.700,- 

Ing. Vlastimil Bien 
8156-066/19 

9.163,- 14.762.000,- 

Česká znalecká a.s. 
5670-12-2019 

2.600,- 4.186.000,- 

 

Nabídka spol. RODOP 3.848,- 6.200.000,-  
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a.s. navýšena na 8.000.000,- 

 
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 (sejmuto 17.12.2019) 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
. Posudek znaleckého ústavu stanovuje částku ve výši 2.600 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
. Dne 12.12.2019 společnost RODOP a.s. cenovou nabídku zvýšila na 8.000.000 Kč, což je 4.965,86 

Kč/m². 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta řekl, že pan Kulík za společnosti RODOP a.s., jak na pracovním jednání zastupitelstva města slíbil, 
poslal písemně nabídku ve výši 8.000.000 Kč. Pan Janovec požádal o navržené usnesení. Starosta přečetl 
usnesení a uvedl, že je navrženo právním zástupcem města. Smlouva se bude ještě schvalovat. Dle pana 
Janovce tam byla dohodnuta smluvní pokuta na účel, aby tam byl opravdu hotel a městu provozovatel 
odváděl poplatky. Pan Janovec se zeptal, zda je právně uplatnitelné právo zpětného odkupu. Dle starosty 
je v usnesení uvedeno pod sankcemi, ale o podrobnostech smlouvy se bude jednat. Usnesení nemůže 
postihnout kompletní podmínky. Pan Janovec se dále zeptal na formulaci v usnesení, zda, že ho nezcizí 
znamená, že ho neprodá. To starosta potvrdil. Ved. TH odboru řekl, že to znamená, že ho neprodá, 
nepřevede, nebo se ho jinak nezbaví. Pan Janovec pokračoval dále v otázkách, i kdyby změnil vnitřně 
společnost? Dle starosty, pokud by společnost transformovali, tak bude ve smlouvě nějaká pokuta. Podle 
pana Tippelta ml. je v usnesení matoucí formulace, že musí splňovat podmínky platného územního plánu 
s tím, že v záměru je více lůžek, než je v územním plánu. Obává se, pokud bude změna územního plánu, 
aby byla poté smlouva platná. Podle starosty to bude i po změně podle platného územního plánu. 
Nepředjímá se, co bude platit, vždy to bude platný územní plán, uvedl pan Janovec. Podle něhož 
zastupitelstvo schvaluje přesně dané podmínky a smlouvu již nebudou moci ovlivnit. Usnesení by mělo 
znít s podmínkou, že se kupující zavazuje uzavřít odsouhlasenou smlouvu bez podmínek. Dle pana Janovce 
na smlouvě nic nezměníme a nepřidáme jedinou věc. Starosta řekl, že návrh usnesení vypracoval právník a 
zastupitelstvo starostu ještě nepověřuje k podpisu smlouvy. K usnesení se můžeme i vrátit, pokud bude 
špatně. Pan Janovec by použil obecnější formulaci, obává se, že tam nebude šance nic doplnit kromě 
těchto podmínek. Tajemnice uvedla, že vždycky je možné usnesení revokovat. Podle pana Janovce tam 
není nic např. o místních poplatcích. Ubytovatel má dle starosty ze zákona potažmo vyhlášky povinnost 
odvádět poplatky a není nutné to dávat do smlouvy. Smlouva se podle slov tajemnice bude projednávat a 
schvalovat a jsou zde 2 strany, kupující a prodávající, které ji podepisují a tím odsouhlasí znění. Pan Vorel 
se zeptal na formulaci 10 let nezcizí, zda tam bude podmínka, kdy to musí být postavené. To podle 
starosty bude říkat smlouva. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválila prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m², druh pozemku ostatní plocha, za cenu 8.000.000 Kč společnosti 
RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  250 82 779 s podmínkami, že se kupující v kupní smlouvě 
pod smluvní pokutou mimo jiné zaváže, že účel využití pozemku bude splňovat podmínky platného 
Územního plánu Janské Lázně, že vystaví na pozemku dle zaslané nabídky dependanci ke stávajícímu 
hotelu Omnia a že pozemek ve lhůtě 10 let nezcizí.  
 

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

4. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 198 v k.ú. J.L. R 262/21/19 
  

V rámci správy majetku města Janské Lázně bylo zjištěno, že na pozemku st.p.č. 198 k.ú. J.L. se nachází 
budova bez čp./č.ev. (garáž), kterou Katastr nemovitostí pro KHK eviduje na listu vlastnictví č. 109, pan 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxxxx byl vyzván k řešení situace a následně požádal o odkoupení pozemku 
pod garáží. Rada města schválila zveřejnění záměru nakládat s majetkem a vypracování znaleckého 
posudku usnesením č. R 262/21/19. Znalecké ocenění pozemku st.p.č. 198 k.ú. Janské Lázně, vypracované 
Ing. Stanislavem Hlaváčem, stanovilo cenu pozemku na 950 Kč/m². Záměr byl zveřejněný dne 02.11.2019. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta k tomu uvedl, že se jedná o narovnání stavu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo prodej pozemku st.p.č. 198 k.ú. Janské Lázně o 
výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 950 Kč/m² s přičtením nákladů na vypracování 
znaleckého posudku a vložení do KN panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zmocnilo starostu k podpisu 
kupní smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání směny části pozemků p.p.č. 15/2 a 12/2 v k.ú. J.L. R 270/22/19 
  

V rámci správy majetku města byl zjištěn nesoulad umístění plotu u mateřské školy a skutečného průběhu 
hranice mezi pozemky p.p.č. 15/2 k.ú. J.L. (vlastník město Janské Lázně) a p.p.č. 12/2 k.ú. JL (vlastník 
Českobratrská církev evangelická), kdy plot je umístěn i na pozemcích ve vlastnictví Českobratrské církve 
evangelické. TH odbor MěÚ Janské Lázně vstoupil v jednání se zástupcem ČCE a navrhl řešit situaci 
výměnou části pozemku. Synodní radou ČCE byla schválena výměna částí pozemků o velikosti 87 m². GPL z 
obou pozemků oddělil výměrově shodné díly (87 m²) a tyto díly, v GP č. 524-429/2019 označené jako díl 
„a“ a díl „b“, jsou předmětem výměny. Rada města schválila zveřejnění záměru nakládat s majetkem pod 
usnesením č. R 270/22/19. Záměr byl zveřejněný dne 13.11.2019. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo výměnu části pozemku p.p.č. 15/2 v .ú. Janské 
Lázně (vlastník město Janské Lázně) o výměře 87 m² dle GP č. 524-429/2019 označené jako díl „b“ za část 
pozemku p.p.č. 12/2 v k.ú. Janské Lázně (vlastník Českobratrská církev evangelická) o výměře 87 m² 
označené jako díl „a“ a zmocnilo starostu města k podpisu směnné smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 15/5 a 314/5 v k.ú. J.L. Z 44/05/19 
  

Pro získání pozemků p.p.č. 15/5 a 314/5 oba v k.ú. Janské Lázně, ležících pod místní komunikací u 
mateřské školy je nutné schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 
75/512/2019. Zastupitelstvo města na minulém zasedání převod schválilo. Nyní je předložena smlouva. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku č. 75/512/2019, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemkových 
parcel č. 15/5 a 314/5 zapsaných na LV č. 60000 pro k.ú. Janské Lázně, kdy Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových vystupuje v roli převodce a město Janské Lázně v roli 
nabyvatele. 
 

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

7. Projednání nových OZV podle zákona o místních poplatcích (ze psů, ze vstupného, za 

užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu, z pobytu) 

R 269/22/19 

R 273/23/19 
  

Zákonem č. 278/2019 Sb. dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od  
1. ledna 2020. Dochází zejména ke zrušení poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a jejich nahrazení novým poplatkem z pobytu se sazbou maximálně 21 Kč za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu (od 1. ledna 2021, bude maximální hranice sazby 
navýšena na 50 Kč). Tento poplatek ideově vychází ze stávajícího poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, ale přináší několik dílčích změn, které mění povahu a využitelnost tohoto poplatku. Předmětem 
poplatku je poskytnutí krátkodobého (přechodného) úplatného pobytu za předpokladu, že délka pobytu 
nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Možnost 
zpoplatnění je ve stavebních zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, ale i ve stavbách pro 
bydlení, rodinných domech, stavbách pro individuální (rodinnou) rekreaci, hotelů, motelů, penzionů, 
rekreačních objektů nebo úplatného pobytu v ateliéru, na zahradě pro stanování nebo pobytů v karavanu 
(viz důvodová zpráva k zákonu). Evidenční kniha má obsahovat záznamy o všech pobývajících, tedy i o 
osvobozených. Nově se pro účely místních poplatků zavádí pojem „přihlášení fyzické osoby“, což jsou 
pobývající, kteří nejsou přihlášeni v dané obci, tedy zde nemají trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeni ve 
smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. Dále dochází ke 
změně pojmů např. „obecní úřad“ za „správce poplatku“, „řízení o poplatcích“ se nahrazuje pojmem 
„správa poplatků“. Velké změny jsou u poplatku za sběr komunálního odpadu, který však u nás zavedený 
nemáme. Rada města Janské Lázně po projednání vzala návrhy obecně závazných vyhlášek na vědomí a 
doporučila zrušit vyhlášku o poplatku ze vstupného. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta ještě problematiku dovysvětlil. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně  
č. 5/2019, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně  
č. 2/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
města, 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně  
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně 
č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně  
č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Paní Válová se zeptala, jestli město rozešle novou vyhlášku ubytovatelům. Starosta odpověděl, že ano.  
Informace již byla ve Fontáně (pozn. veškeré informace a tiskopisy získáte i v aktualitách na www.janske-
lazne.cz). 
 
 
 
 
 
 

odkaz na usnesení č.: 
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8. Projednání návrhu na dohodu s IMP architekti s.r.o.  
  

Město vede soudní spor se společností IMP architekti s.r.o. o zaplacení částky 67.500 Kč na Územní studii 
Protěž. Soudkyně doporučila dohodu. Společnost nabízí domluvit se na slevě ve výši 35.000 Kč. Částku 
může obratem zaplatit a dle jejich názoru by tím došlo k úspoře nákladů soudního řízení. Starosta 
záležitost projednal s právním zástupcem s tím, že územní studie byla předána s velikým zpožděním (3x 
posunutý termín) oficiálně dne 30.11.2016. Pořizovatelem ÚP je pro město Janské Lázně Úřad územního 
plánování Městského úřadu v Trutnově. Ten konstatoval, že předaný materiál vůbec není územní studií, 
tak jak bylo stanoveno v zadání, a tudíž její projednání ani nenařídil. Několikrát byla společnost IMP 
architekti požádána o nápravu bez odezvy, až propadl termín, do kterého územní plán pořídit studii 
podmiňoval. Podle zákona o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a 
prominutí dluhu vyšší než 20.000 Kč. Rada města konstatovala, že není možné licitovat s výší 
odpouštěných částek či dluhů u veřejných rozpočtů, a tudíž v dané fázi řízení by o věci již měl rozhodnout 
soud. Poté se ale konalo další stání u soudu a právní zástupce města dává k úvaze návrh soudního smíru 
protistrany na zaplacení částky 35.000 Kč s tím, že upozornil na rizika sporu. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec k tomu řekl, že se město soudí o 65.000 Kč, ale celková zakázka byla vyšší a zda jsou vyčísleny 
soudní náklady města a právní služby. Ved. TH odboru řekl, že zakázka byla za cca 81.000 Kč a asi 17.000 
Kč zaplatili jako penále. Soud při prvním projednání dospěl k tomu, že náhrada ve výši 100% není 
adekvátní, proto právní zástupce navrhnul 80%, což je 65.000 Kč. Dle starosty právní zástupce po 
prostudování a dvou stáních cítí, že by soud nemusel dopadnou v náš prospěch a také soudkyně navrhuje 
smír. Starosta uvedl, že osobně si myslí, že IMP architekti neodevzdali nic, ale oni stojí za tím, že nějakou 
práci odvedli. Dle právníka to není jednoznačné a obává se, že bychom nemuseli dostat ani těch 35.000 
Kč. Mgr. Bejdák řekl, že po třech nesplněných termínech jsme dostali něco, co jsme si neobjednali. Dostali 
jsme územní studii, která nesplňovala parametry. Materiál je nepoužitelný, tak proč by město mělo platit 
jedinou korunu. Soud ale podle pana Hřebačky na to kouká jinak, a to že IMP architekti něco udělali. Může 
se to táhnout několik let a může nás to stát mnohem víc. Pan Vorel uvedl, že byl u hodně jednání se 
společností IMP architekti a při všech jednáních byli upozorňováni, že dělají něco jiného, ale trvali si na 
svém. Neví, z jakých důvodů. Ještě pan Janovec podotknul skutečnost, že peníze na studii platil někdo jiný. 
V tuto chvíli je to podle starosty spor mezi objednatelem a dodavatelem. Pan Tippelt ml. se zeptal, zda 
byla firma vybrána na základě výběrového řízení. Starosta odpověděl, že ano (asi ze čtyř uchazečů). 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání souhlasilo ve věci vypracování „Územní studie US2 
Janské Lázně, plocha přestavby P3, UO Protěž“ s uzavřením dohody na smír s IMP architekti s.r.o. IČ 609  
13 720 a přijetím částky 35.000 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 
 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Mgr. Bejdák řekl, že pokud dojde k prodeji pozemku vedle hotelu Omnia, tak že je to významný a 
mimořádný příjem, který by se měl dát na investice. Starosta uvedl, že za 2.400.000 Kč bude město dělat 
chodníky, za 900.000 Kč parkovací systém u čp. 85, za 775.000 Kč bude dešťová kanalizace v souvislosti 
s rekonstrukcí komunikace, za 549.000 Kč se bude rekonstruovat veřejné osvětlení, za 1.000.000 Kč budou 
nové kinosedačky a dalších 4.500.000 Kč je na gravitační kanalizaci Duncan, tj. celkem 9.685.000 Kč. Za 9 
let bylo ušetřeno - je na účtu 18.973.000 Kč. Podle starosty letošní rozpočet skončí v mínusu. Mgr. Bejdák 
ještě řekl, že neměl problém hlasovat pro rozpočet na rok 2020, protože v roce 2018 byl rozpočet –
3.000.000 Kč, v roce 2017 +3.000.000 Kč a příští rok jsou v plánu velké investice. 

 Tajemnice poděkovala zastupitelům za spolupráci a zaměstnancům městského úřadu za práci v uplynulém 
roce a popřála vše nejlepší v novém roce. 

 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
16.12.2019                   

strana 9 (celkem 13)                                                                                                                                               
Přílohy 1 

 

9 / 13 

 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál krásné, pohodové svátky a hlavně hodně 
zdraví v novém roce. 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované v březnu 2020 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Josef Zilvar  Ing. Jan Vojtěch 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 07/19 ze dne 16.12.2019 
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   Usnesení č. Z 54/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 6. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 55/07/19 

   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, rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se zvyšují příjmy o 1.126.625 Kč.   

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 56/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok 
2020 organizacím a spolkům: 
Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 25.000 Kč, příspěvek na úhradu 
pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání 
závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč 
Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. – 5.000 Kč 
SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.  – 30.000 Kč 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec - 5.000 Kč 
Proškolák, z.s. - 20.000 Kč 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov – 20.000 Kč 
a dále schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv a zmocňuje starostu k podpisu těchto smluv. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 57/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   nevyhovuje 
   s odkazem na ustanovení § 10a odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žádostem o příspěvky spolku Sportovního clubu Obchodní 
akademie, z.s., Farní charity Dvůr Králové n. Labem, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR, z.s. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 58/07/19 

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

předpisů, schodkový rozpočet města Janské Lázně na rok 2020 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 
30.869.577 Kč a výdaji ve výši 38.432.037 Kč. Schodek ve výši 7.562.460 Kč (plánované projekty) a 
372.162 (úvěr TTR Carraro), je financován z ušetřených prostředků minulých let. Příspěvek příspěvkové 
organizaci bude poskytnutý ve výši 900.100 Kč za podmínky vyúčtování (příloha zápisu č. 1). 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 59/07/19 

   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. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, za cenu 8.000.000 Kč společnosti RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  
25082779 s podmínkami, že se kupující v kupní smlouvě pod smluvní pokutou mimo jiné zaváže, že účel 
využití pozemku bude splňovat podmínky platného Územního plánu Janské Lázně a vystaví na pozemku 
dle zaslané nabídky dependanci ke stávajícímu hotelu Omnia a dále, že pozemek ve lhůtě 10 let nezcizí. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 60/07/19 

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

prodej pozemku st.p.č. 198 k.ú. Janské Lázně o výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 950 
Kč/m² s přičtením nákladů na vypracování znaleckého posudku a vložení do KN panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 61/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   výměnu části pozemku p.p.č. 15/2 k.ú. Janské Lázně (vlastník město Janské Lázně) o výměře 87 m² dle 

GP č. 524-429/2019 označené jako díl „b“ za část pozemku p.p.č. 12/2 k.ú. Janské Lázně (vlastník 
Českobratrská církev evangelická) o výměře 87 m² označené jako díl „a“ a zmocňuje starostu města k 
podpisu směnné smlouvy. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Usnesení č. Z 62/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
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   schvaluje 
   uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 75/512/2019, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod pozemkových parcel č. 15/5 a 314/5 zapsaných na LV č. 60000 pro 
k.ú. Janské Lázně, kdy Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vystupuje v 
roli převodce a město Janské Lázně v roli nabyvatele. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 63/07/19 

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

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 5/2019, která ruší obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 64/07/19 

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

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 2/2019 o místním poplatku za povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 65/07/19 

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

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 66/07/19 

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

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 

   Usnesení č. Z 67/07/19 
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   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydává 
   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 6/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 68/07/19 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 

vypracování „Územní studie US2 Janské Lázně, plocha přestavby P3, UO Protěž“ s uzavřením dohody na 
smír s IMP architekti s.r.o. IČ 60913720 a přijetím částky 35.000 Kč. 

   Hlasování: PRO: 10 PROTI: 
p. Tippelt st. 

1 
 

ZDRŽEL SE: 
p.Tippelt ml.,p.Duda, 
p. Boleslavský 

3 

         Termín: 16.12.2019 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Josef Zilvar  Ing. Jan Vojtěch 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


