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Zápis č. 08/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  27. dubna 2020 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 05.05.2020 

 
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 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
  
0 občanů  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva neomluven 
 Petr Hřebačka – člen zastupitelstva neomluven 
 Norbert Tippelt ml. – 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 delegování zástupce města na valnou 
hromadu Vak Trutnov, a.s. dne 25.05.2020 

 tajemnice 

2. Projednání novely NV o odměnách neuvolněným 
členům zastupitelstva města 

R 320/28/20 tajemnice 

3. Projednání projektu regenerace území brownfieldu 
„REGENERACE BROWNFIELDU - OBJEKTU VEŘEJNÉHO 
WC, JANSKÉ LÁZNĚ“ 

 ved. TH odboru 

4. Projednání příspěvku na gravitační kanalizaci Duncan 
a uzavření smlouvy o zápůjčce (Vak Trutnov, a.s.) 

 tajemnice 

5. Projednání majetkové vypořádání vodovodního a 
kanalizačního řadu Zlatá vyhlídka (Vak Trutnov, a.s.) 

 tajemnice 

6. Projednání uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o 
pečovatelské službě 

 tajemnice 

7. Projednání uzavření kupní smlouvy na část p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. 

Z 59/07/19
 

ved. TH odboru 

8. Projednání uzavření smlouvy o zřízení zástavního 
práva 

 tajemnice 

- - Diskuse – různé   

 
Pro zasedání zastupitelstva města byla přijata opatření v souladu s usnesením vlády č. 388 ze dne 06.04.2020, o 
přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů. 
 
Přítomno celkem 11 členů zastupitelstva města. 
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Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu hlasování 
 

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

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

 
Přišel Ing. Kout. Přítomno celkem 12 členů zastupitelstva města. 

 
 

Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta, a to o bod č. 8 – uzavření zástavní smlouvy. 
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 pan Ivo Boleslavský a pan Mgr. Filip Bejdák Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Boleslavský 

1 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 7. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 60-62/07/20 ved. TH odboru trvá 

Z 63-67/07/20 tajemnice vyřízeno 

Z 55-58/07/20 ved. ES odboru vyřízeno 

Z 68/07/20 ved. TH odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 7. 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 
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odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání delegování zástupce města na valnou hromadu Vak Trutnov, a.s.  
  

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. je svolána na 25.05.2020 od 10 hodin. Na 
valnou hromadu musí být delegován zástupce města s právem hlasování usnesením zastupitelstva. 
Starosta města navrhnul, aby jím byl místostarosta pan Petr Hřebačka a náhradníkem pan Martin Košťál. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání delegovalo pana Petra Hřebačku jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 
25.05.2020; jako náhradníka deleguje pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání novely NV o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva města R 320/28/20 
  

Při výpočtu výše odměny se vychází z nařízení vlády, které stanoví výši odměn (od 0 Kč až do maximální 
výše stanovené v příloze nařízení). Zastupitelstvo rozhodne, zda se odměna poskytne v maximální výši 
nebo rozhodne o jakékoliv nižší částce. Od 1. ledna 2020 došlo ke změně nařízení vlády a k navýšení 
maximálních odměn o 10%. Rada města doporučila ponechat odměny ve stávající výši.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vzalo na vědomí nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění 
č. 202/2018 Sb. a č. 338/2019 Sb. a ponechalo odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve 
stávající výši. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání projektu regenerace území brownfieldu „REGENERACE BROWNFIELDU - 

OBJEKTU VEŘEJNÉHO WC, JANSKÉ LÁZNĚ“ 

 

  

V rámci vypsaného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR je možné zažádat o podporu na 
projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu (nemovitost nedostatečně využívaná, zanedbaná), k jehož 
dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití (v našem 
případě bývalé veřejné záchodky, nacházející se na st.p.č. 143 k.ú. Janské Lázně, v KN jako budova bez 
čísla popisného nebo evidenčního, v Národní databázi brownfieldů vedena pod ID 5504). Jednou z 
nedílných součástí žádosti je souhlas zastupitelstva se schválením obsahu projektu regenerace území 
brownfieldu a podání žádosti o dotaci na jeho regeneraci. Max. výše dotace je 70%, max. 30 mil. Kč, s 
alokací 200 mil. Kč. Žádost musí být podána do 11.05.2020. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru vysvětlil podmínky a možnosti získat dotaci na akci za 6,3 mil. Kč s DPH. Na bývalé veřejné 
záchodky proběhla architektonická soutěž v roce 2016. Projekt vyhrál u odborné poroty a byl v průměru 
od neodborné veřejnosti. Pan Janovec se zeptal, zdali je v tom demolice i výstavba. Ved. TH odboru 
odpověděl, že ano, což je pro město výhodné. Dotaci by šlo získat i pouze na demolici. Jsou zde uznatelné 
veškeré práce zahájené po podání žádosti. Součástí nejsou náklady za prováděcí dokumentaci, která 
vznikla před podáním žádosti a město má platné stavební povolení.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo obsah projektu regenerace území brownfieldu 
nazvaný „REGENERACE BROWNFIELDU - VEŘEJNÉ WC, JANSKÉ LÁZNĚ“ (stavba nacházející se na st.p.č. 143 
k.ú. Janské Lázně, v KN jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního, v Národní databázi 
brownfieldů vedena pod ID 5504) a podání žádosti o dotaci na jeho regeneraci v rámci dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Regenerace brownfieldů. 
 

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

4. Projednání příspěvku na gravitační kanalizaci Duncan a uzavření smlouvy o zápůjčce 

(Vak Trutnov, a.s.) 

 

  

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. předložila návrh smlouvy o zápůjčce částky ve výši 
3.073.000 Kč. Zápůjčka je poskytována jako účelová. Vydlužitel se zavazuje celou zápůjčku využít k 
financování stavební akce nazvané jako „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“.  
 

 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta k tomu uvedl, že na základě rozhodnutí představenstva Vaku se dofinancování dělí mezi Vak ve 
výši 30% a město ve výši 70%. Na základě výpočtu se má město Janské Lázně podílet částkou 3.073.000 Kč. 
Pokud se akce nezrealizuje, tak Vak peníze vrátí a pokud ano, tak se investice překlopí do akcií ve 
společnosti Vak pro město Janské Lázně.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce mezi 
městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. („Vypůjčitel“), jejímž 
předmětem je zapůjčení částky ve výši 3.073.000 Kč bezhotovostním převodem na účet Vydlužitele do 
31.05.2020, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako účelová a Vydlužitel se zavazuje celou zápůjčku využít k 
financování stavební akce nazvané jako „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání majetkové vypořádání vodovodního a kanalizačního řadu Zlatá vyhlídka 

(Vak Trutnov, a.s.) 

 

  

Jedná se o majetkové vypořádání vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Zlatá vyhlídka 
vybudovaného v roce 2008 s udržitelností 10 let. Znalecký posudek č. 3219/8/2020 o stanovení ceny pro 
smluvní převod vodovodního a kanalizačního řadu Hofmanovy boudy – Zlatá vyhlídka vypracovaný 
znalcem Miroslavem Roubcem dne 11.02.2020. Zjištěná cena 6.147.980 Kč. Předmětem bylo určit cenu 
nepeněžitého vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. jako protiplnění za nepeněžitý 
vklad, konkrétně 4.481 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč na jednu akcii za emisní kurz, který 
odpovídá částce 1.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.  
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Kanalizace a vodovod Zlatá vyhlídka 1. etapa 2008

kanalizace: vodovod: celkem

Faktur.cena 9 339 870 Kč Faktur.cena 2 650 280 Kč 11 990 150 Kč

dotace MŽP 4 669 000 Kč dotace KHK 1 479 090 Kč 6 148 090 Kč

vl.zdroje 4 669 870 Kč vl.zdroje 1 172 190 Kč 5 842 060 Kč

Vak příprava 1 283 720 Kč

celk.náklady 13 273 870 Kč

podíl nákladů při pořízení

město vl.zdr.: 3 527 590 Kč dotace 6 148 090 Kč 9 675 680 Kč

Vak vl.zdr.: 2 314 470 Kč

vl.zdr.: 1 283 720 Kč

3 598 190 Kč 3 598 190 Kč

celk.náklady 13 273 870 Kč

Nynější cena soudní znal. II/2020 6 147 980 Kč

současný podíl ceny díla dle původních nákladů:

město: 6147980 : 13273850 x 9675680 4 481 428 Kč

Vak: 6147980 : 13273850 x 3598170 1 666 552 Kč  
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta sdělil, že celkové náklady byly 13.273.870 Kč, současný odhad činí 6.147.980 Kč. Částka byla 
procentuálně rozdělena dle pořizovací ceny (viz tabulka). Město má na akci podíl 4.481.428 Kč a za to 
dostaneme akcie Vaku. Pan Košťál se zeptal, o kolik se navýší podíl města. Dle starosty to jsou asi 2%. 
Máme necelých 8% a budeme mít něco okolo 9,5%.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo záměr a zveřejnění záměru města 
vnést nepeněžitý vklad „Vodovodního a kanalizačního řadu Hofmanovy boudy – Zlatá vyhlídka Janské 
Lázně“, včetně součástí, bez pozemků, skládající se z vodovodního potrubí (90 – 100 mm), kanalizace 
trubní stoka A, část I. DN 250, kanalizace trubní stoka A, část II. DN 250, kanalizace trubní stoka B – celá 
DN 250 a venkovních úprav - stoka C DN 200, šachtic kanalizačních, v obci Janské Lázně, vše podle 
kolaudačního souhlasu Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí 2007/406/ŽP/Ve, ze dne 
03.12.2007, do obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., respektive úpis 4.481 (slovy 
čtyři tisíce čtyři sta osmdesát jeden) kus akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o 
jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.000 Kč za jednu akcii, který 
bude použit na splacení emisního kursu akcií. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla určena 
znaleckým posudkem 3219/8/2020, ze dne 11.02.2020, který vyhotovil znalec z oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí - Miroslav Roubec, 541 01 Trutnov, Do Dolců 43, částkou 6.147.980,00 Kč 
(slovy šest milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc devět set osmdesát korun českých). Z tohoto vkladu města 
Janské Lázně bude započítána částka 4.481.000,00 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta osmdesát jeden tisíc 
korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, která se započítá na splacení emisního kursu akcií, tj. 
částku 1.666.980,00 Kč (slovy jeden milion šest set šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun českých) 
společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. započte s městem Janské Lázně proti částce ve výši 
1.666.980,00 Kč (slovy jeden milion šest set šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun českých). Tuto 
částku společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. vynaložila na výstavbu předmětu vkladu ve 
vlastnictví města Janské Lázně. 
 

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

6. Projednání uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pečovatelské službě  
  

Na zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o spolupráci a 
poskytování pečovatelské služby Domem s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou. Tajemnice 
seznámila přítomné s návrhem dodatku a vyúčtováním roku 2019. Každoročně je uzavírán dodatek s 
vyúčtováním roku předchozího a vypočítanou zálohou na další rok. Na rok 2020 je stanovena záloha ve 
výši 238.000 Kč (2019 - 239.000 Kč, 2018 - 164.000 Kč). Příjemce dotace vrátí nevyčerpanou dotaci z roku 
2019, a to přeplatek z finančního vypořádání ve výši 63.541 Kč poskytovateli do 31.05.2020. Počet hodin 
poskytnuté PS: v roce 2014 – 879, v roce 2015 – 433, v roce 2016 – 175, v roce 2017 – 368, v roce 2018 – 
586, v roce 2019 – 477 hodin. V současné době využívá pečovatelskou službu 6 občanů města. V loňském 
roce to byli 4 občané. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření dodatku č. 5 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 tohoto dodatku. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

7. Projednání uzavření kupní smlouvy na část p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. Z 59/07/19 
  

Zastupitelstvo města na minulém zasedání schválilo prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších o výměře 1 611 m2, druh pozemku ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 603-262/2020 
nově 172/16 k.ú. Černá Hora v Krkonoších, 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 zaváže 
jednak, že účel využití pozemku bude splňovat mimo jiné 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. Návrh kupní smlouvy je vypracován právníkem města JUDr. Havlem. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Záruka se dle starosty projedná v bodě č. 8, kdy je na programu smlouva o zřízení zástavního práva na 
prodávaný pozemek. Pan Janovec se zeptal, co se stane, když na pozemku on něco provede, nějakou část 
stavby. Město má zástavní smlouvu na pozemek a co se zbytkem. Nelze dle starosty vše do smlouvy 
zahrnout, pravděpodobně by se věc řešila přes právníka a soud. Pan Duda se zeptal, zda cena je s DPH 
nebo bez DPH. Starosta řekl, že město pozemky neprodává s DPH. Město je plátce DPH pouze na 
hospodářskou činnost. Osm milionů je konečná cena a nic z ní neodvedeme. Ved. ES odboru si myslí, že 
pozemky jsou osvobozeny. Je více možností. DPH se platí, pokud se jedná o zasíťovaný stavební pozemek 
a prodávající je plátcem DPH, ale ještě to prověří a zjistí u Finančního úřadu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Janské 
Lázně a společností RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 o prodeji části pozemku 
p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m², oddělené GPL č. 603-262/2020 a nově 
označené jako p.p.č. 172/16 k.ú. Černá Hora v Krkonoších a zmocnilo starostu města k podpisu této 
smlouvy. 
 

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

8. Projednání uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva na p.p.č. 172/16 Č.H.  
  

S odkazem na poslední odstavec čl. IV kupní smlouvy projednávané v bodě č. 7 zasedání zastupitelstva, 
připravil právní zástupce města návrh zástavní smlouvy na prodávanou část pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Č.H. nově označenou jako p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva 
mezi městem Janské Lázně a společností RODOP, a.s. na pozemek p.p.č. 172/16 v katastrální území Černá 
Hora v Krkonoších (vzniklý oddělením z p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších) a zmocnilo starostu 
města k podpisu této smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Košťál se zeptal na výměnu sedaček v kině. Ved. KT odpověděla, že zakázka je dokončena a sedačky 
jsou nové. Zastupitelé se po skončení jednání půjdou podívat. 

 Pan Janovec navrhnul toto zasedání za mimořádného opatření způsobené COVID-19 zdokumentovat do 
kroniky. 

 Mgr. Bejdák se zeptal na plnění rozpočtu města. Dle ved. ES odboru zatím peníze jsou. Problém je 
s vybíráním poplatků, protože podnikatelé mají zavřeno, takže musí posílat upomínky. Starosta řekl, že 
nájemci mají všichni zaplaceno. Poplatky z pobytu nějaké chodí. Horší to bude s výběrem daní, protože 
vláda rozdává. Některé investice se snažíme odložit.  

 Pan Tippelt st. se zeptal na nálety nad Andělem. Dle pana Janovce to řeší společně město a lázně a na 
podzim je naplánované vykácení.  

 Pan Tippelt se zeptal na příjmy z povolenkových automatů. Tajemnice uvedla, že u sebe má údaje 
z jednání rady města, a to za období od 25.12.2019, kdy byly automaty umístěny do 23.03.2020 jsou 
příjmy za povolenky v Černohorské ulici 14.850 Kč a v Lázeňské ulici 12.100 Kč. Celkem za 3 měsíce 36.950 
Kč. 

 Starosta poděkoval všem, kteří pomáhali v souvislosti s COVID-19, ať to jsou ti, kteří šili roušky nebo místní 
hasiči, kteří rozváželi roušky a dezinfekci seniorům. 

 
 
 
 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.50 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované v červnu 2020 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Ivo Boleslavský  Mgr. Filip Bejdák 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 08/20 ze dne 27.04.2020 

 

   Usnesení č. Z 69/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 70/08/20 

   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 25.05.2020; jako náhradníka deleguje pana Martina Košťála. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Košťál 

1 

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 71/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění č. 202/2018 Sb. a č. 338/2019 Sb. a ponechává odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva města ve stávající výši. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 72/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   obsah projektu regenerace území brownfieldu nazvaný „REGENERACE BROWNFIELDU - VEŘEJNÉ WC, 

JANSKÉ LÁZNĚ“ (stavba nacházející se na st.p.č. 143 k.ú. Janské Lázně, v KN jako budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, v Národní databázi brownfieldů vedena pod ID 5504) a podání žádosti o 
dotaci na jeho regeneraci v rámci dotačního titulu MMR ČR – Regenerace brownfieldů. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 73/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s. („Vypůjčitel“),  jejímž předmětem je zapůjčení částky ve výši 3.073.000 Kč 
bezhotovostním převodem na účet Vydlužitele do 31.05.2020, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako 
účelová a Vydlužitel se zavazuje celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako „Janské 
Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 74/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad „Vodovodního a kanalizačního řadu 

Hofmanovy boudy – Zlatá Vyhlídka Janské Lázně“, včetně součástí, bez pozemků, skládající se z 
vodovodního potrubí (90 – 100 mm), kanalizace trubní stoka A, část I. DN 250, kanalizace trubní stoka A, 
část II. DN 250, kanalizace trubní stoka B – celá DN 250 a venkovních úprav - stoka C DN 200, šachtic 
kanalizačních, v obci Janské Lázně, vše podle kolaudačního souhlasu Městského úřadu Trutnov, odboru 
životního prostředí 2007/406/ŽP/Ve, ze dne 03.12.2007, do obchodní společnosti Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s., respektive úpis 4.481 (slovy čtyři tisíce čtyři sta osmdesát jeden) kus akcií 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za emisní kurz, 
který odpovídá částce ve výši 1.000 Kč za jednu akcii, který bude použit na splacení emisního kursu 
akcií. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem 3219/8/2020, ze dne 
11.02.2020, který vyhotovil znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí - Miroslav 
Roubec, 541 01 Trutnov, Do Dolců 43, částkou 6.147.980,00 Kč (slovy šest milionů jedno sto čtyřicet 
sedm tisíc devět set osmdesát korun českých). Z tohoto vkladu města Janské Lázně bude započítána 
částka 4.481.000,00 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta osmdesát jeden tisíc korun českých); část hodnoty 
tohoto vkladu nad výši, která se započítá na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 1.666.980,00 Kč 
(slovy jeden milion šest set šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun českých) společnost Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s. započte s městem Janské Lázně proti částce ve výši 1.666.980,00 Kč (slovy jeden 
milion šest set šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun českých). Tuto částku společnost Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s. vynaložila na výstavbu předmětu vkladu ve vlastnictví města Janské Lázně. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 75/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 5 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 tohoto dodatku. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 76/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření kupní smlouvy mezi městem Janské Lázně a společností RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 

Praha 5, IČ:  25082779 o prodeji části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře  
1 611 m², oddělené GPL č. 603-262/2020 a nově označené jako p.p.č. 172/16 k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 77/08/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva mezi městem Janské Lázně a společností RODOP, a.s. na 

pozemek p.p.č. 172/16 v katastrální území Černá Hora v Krkonoších (vzniklý oddělením z p.p.č. 172/1 v 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších) a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

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

         Termín: 27.04.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Ivo Boleslavský  Mgr. Filip Bejdák 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


