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Zápis č. 09/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  1. června 2020 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 04.06.2020 

 
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 
  
1 občan  

 

Nepřítomni: Věra Válová – člen zastupitelstva omluvena 
 Ing. Tomáš Vojtěch – člen zastupitelstva omluven 
 Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva neomluven 
   

 

Program                                                                                                                                                          Materiál zpracoval: 

- Kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu 

hlasování 

starosta 

- Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva starosta 

- Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele starosta 

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

- Zpráva o činnosti rady města starosta 

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

 

1. Projednání zařazení území obce do území působnosti 
MAS Krkonoše 

 starosta 

2. Projednání upravení usnesení k prodeji části p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. (RODOP, a.s.) 

Z 59/07/19
 

tajemnice 

3. Projednání prodeje části p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v 
k.ú. Č.H. (Zdeněk Tlachač) 

R 307/27/20 ved. TH odboru 

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

Z 74/08/20 tajemnice 

5. Projednání doplnění plánu rozvoje města 2014 - 2020  tajemnice 

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2020   ved. ES odboru 

- - Diskuse – různé   

 
  
Pro zasedání zastupitelstva města byla přijata opatření v souladu s hygienickými podmínkami, které stanovilo 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky z důvodu COVID-19. 
 
Přítomno celkem 11 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: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
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Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

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

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

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Petr Hřebačka a pan Filip Duda Zápisem byla pověřena tajemnice 
paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Hřebačka, p. Duda 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 8. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 72/08/20 ved. TH odboru vyřízeno 

Z 73/74/75/08/20 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 8. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. 

 

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

 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

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

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

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání zařazení území obce do území působnosti MAS Krkonoše  
  

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše se připravuje na nové programové období 2021-2027 a pro tvorbu 
strategie je nutné znovu vymezit územní působnost a žádá o souhlas se zařazením území města Janské 
Lázně do území působnosti MAS Krkonoše na příští období. S udělením souhlasu nesouvisí žádné další 
povinnosti městu, Souhlas je k tomu, aby samo město nebo její organizace, jako i všechny neziskové 
organizace, fyzické a právnické podnikající osoby z území města mohli využívat čerpání dotací EU určených 
pro Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Krkonoše na území ORP Trutnov a Vrchlabí působí od roku 
2005. Do současného programového období na naše území získala téměř 95 mil. Kč, které průběžně 
rozděluje ve třech operačních programech, Integrovaný regionální operační program, Operační program 
Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Do konce roku 2019 přijali žádosti o podporu z území MAS 
Krkonoše v celkovém objemu téměř 71 mil. Kč, které jsou v různých fázích administrace. V dalším 
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programovacím období 2021+ by měla být role MASky obdobná jako v současném dotačním období. Výše 
alokovaných prostředků a určení zacílení podpory je zatím v jednání řídících orgánů.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tippelt st. se zeptal, zda město již něco získalo a mělo by se snažit nějaké peníze získat. Starosta 
odpověděl, že ne, ale je zažádáno přes MAS Krkonoše o finanční prostředky a někteří občané přes MAS 
dotaci již získali. Ved. TH odboru doplnil, že se jedná o 2,5 mil. Kč na chodníky (část od náměstí po 
centrální parkoviště). 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo zařazení území města do území působnosti Místní akční 
skupiny Krkonoše, z. s. na období 2021 – 2027“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání upravení usnesení k prodeji části p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. (RODOP, a.s.) Z 59/07/19 
  

Zastupitelstvo města schválilo dne 16.12.2019 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.  Záměr byl zveřejněný dne 14.05.2019 a sejmutý z úřední desky dne 
17.12.2019. Na minulém zasedání zastupitelstva města vznikla diskuse k platbě DPH. Stanoviska jsou 
nejednotná, ale převažuje, že bychom měli počítat cenu s DPH. Důvodem je, že pozemek byl pronajatý pro 
ekonomickou činnost a v územním plánu je to jako zastavitelný pozemek. Tím pádem je to stavební 
pozemek a podle finančního úřadu je třeba zdanit. Na základě toho je třeba, aby zastupitelstvo města 
schválilo nové upřesňující usnesení o prodeji. V kupní smlouvě bude uvedeno, že strana prodávající a 
strana kupující ujednaly kupní cenu ve výši 8.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Prodávající zvýší 
kupní cenu o aktuální daň z přidané hodnoty.  Jedná se o upřesnění usnesení č. Z 59/07/19 ze dne 
16.12.2019. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta sdělil, že o navýšení ceny o DPH mluvil s kupujícím, který souhlasil. Město odvede DPH, získá za 
pozemek 8 mil. Kč a společnost RODOP si DPH uplatní u FÚ. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo prodej 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 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších společnosti RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 za cenu 
8.000.000 Kč bez DPH a zmocňuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
Přišel Norbert Tippelt ml. Přítomno celkem 12 členů zastupitelstva města. 

 
Starosta dále uvedl, že obce a kraje budou přispívat na „pětadvacítku“ a jen za květen přišlo město o 39% 
na příjmech. Tento prodej by mělo město zachránit, aby přežilo rok 2020. Ved. ES doplnil, že od začátku 
roku přišlo město o 1 mil. Kč.  
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odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání prodeje části p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v k.ú. Č.H. (xxxxxxxxxxxxxxxxx) R 307/27/20 
  

V rámci správy majetku města Janské Lázně bylo zjištěno, že na pozemcích p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v 
k.ú. Č.H. se nachází budova bez čp./če. (garáž), vlastník xxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxx byl vyzván k řešení 
situace a následně požádal o odkoupení pozemků pod budovou. Rada města schválila zveřejnění záměru 
nakládat s majetkem usnesením č. R 307/27/20 a vypracování znaleckého posudku usnesením č. R 
331/29/20. Znalecké ocenění pozemků p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v k.ú. Č.H. (dle GPL č. 602-260/2020 
nově st.p.č. 295 v k.ú. Č.H. o výměře 32 m²), vypracované Ing. Stanislavem Hlaváčem, stanovilo cenu 
pozemků na 1.300 Kč/m². 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Vorel se zeptal, kde pozemek je. Starosta odpověděl, že se jedná o pozemky pod garáží za Kavkazem 
pod Omnií. Pan xxxxxxxxxxx koupil garáž od paní Winklerové. Část byla ve vlastnictví Krnap.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo prodej pozemku st.p.č. 295 k.ú. Černá Hora v Krkonoších o 
výměře 32 m², zastavěná plocha, který vznikl oddělením z pozemků p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších, na základě GPL č. 602-260/2020, za cenu 1.300 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.: 

4. Projednání majetkové vypořádání vodovodního a kanalizačního řadu Zlatá vyhlídka 

(Vak Trutnov, a.s.) 

Z 74/08/20 

  

Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo schválené zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý 
vklad „Vodovodního a kanalizačního řadu Hofmanovy boudy – Zlatá Vyhlídka Janské Lázně“ do společnosti 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Nyní je třeba tento vklad schválit. Dále musí o provedení vkladu 
rozhodnout představenstvo společnosti za přítomnosti notáře a bude provedený zápis do OR. Jedná se o 
stavbu vybudovanou v roce 2008. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schvaluje 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.: 

5. Projednání doplnění plánu rozvoje města 2014 - 2020  
  

V rámci Výzvy č. 109 z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa pro 
programové období 2014-2020, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace 
programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti se chceme zapojit do žádosti o dotaci, 
kterou předloží Svazek obcí Východní Krkonoše. Pro zlepšení komunikace s veřejností bychom chtěli 
zrealizovat elektronickou úřední desku. K žádosti je ale nutné mít záměr ve strategickém dokumentu 
města, proto navrhujeme jeho aktualizaci.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru uvedl, že podmínkou pro čerpání je mít akci zanesenou v rozvojovém dokumentu.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo aktualizaci Plánu rozvoje města Janské Lázně 2014 – 2020. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2020  
  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 se navyšují příjmy o 9.830.974 Kč a výdaje o 1.835.194 Kč, kde se jedná 
hlavně o navýšení DPH z prodeje pozemku 172/1 firmě RODOP. Dále jsou zde přesuny mezi položkami 
schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se zvyšují příjmy o 
9.830.974 Kč a výdaje o 1.835.194 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Vorel se zeptal, v souvislosti s rekonstrukcí silnice, na poškození místních komunikací a vpustí např. 
v Rekreační nebo Obchodní ulici. S firmami není žádná smlouva na odstranění vzniklých škod. Peníze 
v rozpočtu budou v souvislosti s COVID-19 chybět. Stát přehazuje kompenzace na obce. Dle ved. TH 
odboru smlouva není, ale každý, kdo škodu způsobí, tak je povinen ji nahradit. Pan Šafařík za ČEZ a pan 
Vlček za Vak, přislíbili, že se o škodu podělí a vše vrátí do stavu před rekonstrukcí. Např. vpusti v Rekreační 
ulici jsou tři. Jedna je v pořádku a u dvou poškozených je domluveno, že každý opraví jednu. Domluva je 
taková, že způsobené škody ve své režii opraví. Podle pana Janovce je třeba u Janského dvora pohlídat, 
aby to zde zařízli a řádně zhutnili celou plochu. Starosta k tomu řekl, že si ved. TH odboru udělá poznámku 
a budeme to požadovat od pana Šafaříka.  

 Ing. Kout v souvislosti s koronavirem a financováním obcí řekl, že zde spatřuje velké nebezpečí a dle jeho 
názoru je to útok na nezávislost obcí. Vládě se podařilo odstřihnout obce od peněz a dostat je pod dotace. 
Tím se obce stanou závislými na těch, kteří dotace rozdělují, a o to jim jde.  Obce by měly hodně křičet. 
Starosta řekl, že potřebujeme starostu z ANO. Dále řekl, že Svazek místních samospráv a Svaz měst a obcí 
bojují za obce, vyjednávají s Vládou a chystají protesty. Starostové píší „černou kartu“ i s možností stávky. 
Starosta se k těmto aktivitám připojuje a píše dopisy.  Ing. Kout dále řekl, že je zde analogie ke státním 
organizacím a podnikům, které vyčerpaly veškeré záložní zdroje a fondy a tím se staly opět závislými a 
musí prosit o dotační peníze. To samé chtějí udělat s obcemi. Chtějí mít naprostou kontrolu a přes dotace 
ji mají. Dle starosty se vracíme před rok 1989, kdy byly příděly. Mgr. Bejdák navrhnul, usnést se na tom, že 
starosta napíše našim poslancům v okrese Trutnov. Starosta nato řekl, že všem zvoleným poslancům na 
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Trutnovsku již dopis napsal, včetně paní Schillerové. Je to velký problém a nevíme, co bude. Volby by to 
měly napravit, ale...týká se to všech. 

 Pan Kopecký se připojil k názoru na útok pana Babiše na obce.  Zeptal se na příjezd na sídliště, který bude 
možný od 15.7., kde bude hotový úsek od lanovky. Dle ved. TH odboru je to komplikovanější. Od pondělí 
8.6. začne firma M-silnice na základech a bude úplná uzavírka a poté bude úsek znovu průjezdný po 
staveništi. Asfalt se bude pokládat, až bude kompletně celá ulice. Jsou dobré zkušenosti z loňska a vždy se 
dodavatelé snaží vyjít vstříc. Odkazují se však na rozhodnutí silničního úřadu, který vydal úplnou uzavírku. 
Jedná se o staveniště a neměl by tu nikdo jezdit a dokonce ani chodit. Dále ved. TH odboru řek, že se snaží 
dávat informace reálné, ale nejsou zaručené. Pan Kopecký na to řekl, že to přeci nejde, jak je to se 
sanitkou a hasiči. Dle ved. TH odboru, když se tam něco stane, tak to odnese stavbyvedoucí. Hasiči si 
poradí, odstrčí auto apod. Starosta řekl, že záchranka přiletí vrtulníkem. Informace, které úřad zveřejňuje, 
jsou informace od dodavatelů a jsou aktualizované ze dne na den. To co bude rozkopané od pondělí 8.6. 
již mělo být dnes. Starosta uvedl, že např. křižovatka u Grandu měla být hotová 5.7 a bude průjezdná již 
koncem tohoto týdne. Pan Kopecký dále řekl, že na sídlišti je asi 50 vozidel a nebudou mít kde parkovat 
(možnost parkovat na centrálním parkovišti za 3 tisíce, je úžasné). Starosta řekl, že to řeší, i když by to řešit 
nemusel. V každém jiném městě by se s občany nikdo nebavil. My se snažíme a pochvalu nečekáme. 
Nemůžeme udělat silnici bez rozkopání. Zákon říká, že musíme zachovat přístup, nikoliv příjezd.  Pan 
Hřebačka se zeptal na uzavírku od 8.6. do 26.6. Ved. TH odboru řekl, že je to ta horší varianta, ale mělo by 
to být průjezdné dřív do 21.6. Tajemnice požádala, aby občané sledovali webové stránky města, protože 
se situace mění téměř ze dne na den. Uvedla, že v pátek tam dávala informaci o možném příjezdu do 
sídliště a dnes bohužel novou informaci s tím, že od 8.6. do 28.6. bude úsek od centrálního parkoviště po 
odbočku do sídliště zcela uzavřený. Jsou tam uvedené možnosti parkování. Starosta vysvětlil, proč není 
parkování zdarma. Pan Hřebačka upozornil na informační systém Mobisys (Moje obec), kde paní 
tajemnice dává veškeré informace.  

 Pan Košťál vznesl dotaz k rekonstrukcím a uvedení do původního stavu. U Janského dvora je vrstva 15 cm 
asfaltu. U Révy bylo kolem 10 cm asfaltu, a když to asfaltovali, tak dali 4 cm.  Jak zajistíme, aby to uvedli do 
původního stavu i z tohoto pohledu. Dle ved. TH odboru u Janského dvora to byla havárie a vysprávka, dle 
pana Vlčka to udělali lépe, než to bylo před tím.  Starosta požádal ved. TH odboru, aby si to poznamenal a 
upozornil na problém při kontrolním dnu.  

 Mgr. Bejdák se zeptal, co bude s chodníkem od Kavkazu dolů. Budou dle ved. TH odboru nové v dlažbě. Na 
chodníky je požádáno o dotaci. Financování (cca 4 mil. Kč) máme zajištěné smluvně na polovinu a na 
druhou to vypadá také dobře.  

 Jak to bude u Vetechy, se zeptal pan Kopecký. Bude tam chodník zpevněný, ale nebude širší. Budou zde 
dělat přípojku parovodu. 

 Pan Janovec navrhnul při kontrolním dnu zkusit požadovat plné vysprávky. Starosta požádá před 
asfaltováním o kontrolu, aby to dali do původního stavu. Ved. TH odboru si to napsal a vznese požadavek 
na přítomnost a kontrolu při asfaltování.  

  
 
 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.55 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na 29. června 2020 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Petr Hřebačka  Filip Duda 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 09/20 ze dne 01.06.2020 

 

   Usnesení č. Z 78/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 8. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 79/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. na období 2021 – 2027“. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 80/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   prodej 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 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších společnosti RODOP, 
a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 za cenu 8.000.000 Kč bez DPH a zmocňuje starostu 
města k podpisu kupní smlouvy. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 81/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   prodej pozemku st.p.č. 295 k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 32 m², zastavěná plocha, který vznikl 

oddělením z pozemků p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších, na základě GPL č. 
602-260/2020, za cenu 1.300 Kč/m² s přičtením nákladů na vypracování znaleckého posudku a vložení 
do KN panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 82/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   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: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 83/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   aktualizaci Plánu rozvoje města Janské Lázně 2014 – 2020. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 84/09/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se zvyšují příjmy o 9.830.974 Kč a výdaje o 1.835.194 Kč. 

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

         Termín: 01.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Petr Hřebačka  Filip Duda 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


