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Zápis č. 10/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  29. června 2020 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 02.07.2020 

 
Přítomni: 13 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: Ing. Tomáš Vojtěch – člen zastupitelstva omluven 
 Mgr. Filip Bejdák – 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 schválení účetní závěrky města za rok 
2019 

 ved. ES odboru 

2. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 
2019 

 ved. ES odboru 

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2020  ved. ES odboru 

4. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu 
činnosti Městské policie Trutnov 

 tajemnice 

- - 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 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 města, a to o bod č. 3 – rozpočtové opatření č. 3/2020 
a bod č. 4 – dodatek ke smlouvě o výkonu činnosti MP Trutnov. Hlasováním byl program jednání 
s doplněním jednomyslně schválen.  
 

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

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Petr Janovec a pan Martin Košťál Zápisem byla pověřena tajemnice 
paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Janovec, p. Košťál 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 9. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 79/82/83/09/20 tajemnice vyřízeno 

Z 80/81/09/20 ved. TH odboru vyřízeno 

Z 84/09/20 ved. ES odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 9. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. Pan Vorel se zeptal, jak bylo projednáno navýšení ceny o DPH u prodeje pozemku 
Rodopu. Starosta odpověděl, že to bylo projednáno a je to v pořádku. 

 

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 schválení účetní závěrky města za rok 2019  
  

Hospodářský výsledek města Janské Lázně za rok 2019 je zisk ve výši 1.631.399,66 Kč. Zastupitelé dostali v 
materiálech výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou 
k 31.12.2019 a převod hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.631.399,66 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let. 
 

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

2. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2019  
  

Závěrečný účet vypovídá o hospodaření města Janské Lázně za rok 2019, saldo příjmů a výdajů činí - 
3.074.173,63 Kč. Závěrečný účet obsahuje plnění rozpočtu příjmů a výdajů, financování, stavy a obraty na 
bankovních účtech, vyúčtování finančních vztahů. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Královehradeckého kraje, pohyb majetku a účetní 
závěrky PO Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně a města Janské Lázně sestavené k 31.12.2019. 
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 26.05.2020. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta poděkoval ved. ES odboru a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na výsledku, za audit bez chyb 
a nedostatků. Řekl, že rozpočet byl naplánovaný se shodkem cca 4 mil. Kč a jsme v mínusu 3 mil. Kč, tzn., 
že jsme ušetřili 1 mil. Kč. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2019 
a souhlasilo s celoročním hospodařením města bez výhrad. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2020  
  

Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 se příjmy navyšují o 43.415 Kč, což je kompenzace ztrát obcím na 
území KRNAP a výdaje o 85.000 Kč, kde se jedná o opravu omítky v tělocvičně ZŠ na základě požadavku 
hygieny. Dále jsou zde přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani 
výdajů. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. ES odboru sdělil, že oprava omítky tělocvičny stála 135 tis. Kč, ale 50 tis. Kč se převedlo z paragrafu 
mateřské školy. Výsledek rozpočtu po změnách je 439.175 Kč. Ved. TH odboru osvětlil částku 150 tis. Kč, 
kde se jedná o kabeláž k veřejnému osvětlení. Ke kabelům se přidá ještě jeden ostrý kabel k dalšímu 
budoucímu využití (světelná reklama, kamera, nasvícení objektu, vánoční ozdoby, apod.) bez závislosti na 
tom, zda svítí VO nebo nesvítí. Pan Janovec se zeptal, zdali je zahrnuta částka za prodej pozemku. Starosta 
uvedl, že částka byla řešena již v rozpočtovém opatření č. 2/2020. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se zvyšují příjmy o 
43.415 Kč a výdaje o 85.000 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu činnosti Městské policie Trutnov  
  

Město Trutnov požádalo o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie ve 
věci návrhu změny výše úhrady za výkon činnosti Městské policie Trutnov s ohledem na inflační nárůst.  
Předmětem dodatku je zvýšení částky za 1 hodinu činnosti jednoho strážníka z 296 Kč na 311 Kč a zvýšení 
částky za každý kilometr jízdy do Janských Lázní a po jejím území z 9 Kč na 9,50 Kč. V porovnání se 
skutečným čerpáním úhrady v roce 2019 se jedná o celkové roční navýšení úhrady o 22.806 Kč. Ke změně 
výše úhrady došlo ze strany města Trutnova naposledy v roce 2018.   
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal, zdali mají nějaké okruhy nebo je daná tvrdá cena pro všechny stejně. Starosta 
odpověděl, že je pro všechny stejně. Každou obec účtují zvlášť a cestu poctivě rozpočítávají. Pan Vorel se 
zeptal, vzhledem k tomu, že je půl obce mimo provoz, tak by mohla snížit cenu, protože má méně práce. 
To tak dle starosty určitě není. Naopak lidé dávají auta všude a lidé volají a řeší se různé problémy a 
požadavky. Na duben a květen byla činnost omezena na minimum. Ved. TH odboru uvedl, že volal 
stavbyvedoucí z M- silnice, a.s. s tím, že ho slovně napadli 2 důchodci, kteří nemohli projet přes stavbu a 
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nemohli pochopit, že to prostě vždycky nejde. Část města je pod rozhodnutím MěÚ Trutnov s úplným 
uzavřením. Požádal, aby přítomní občané uklidňovali situaci, protože stavbaři potřebují mít klid na práci. 
Od 7.7. do 10.7 bude úplná uzavírka úseku od centrálního parkoviště k čp. 84 Krakonoš. Pokud dojde 
k nějakým problémům, tak volejte městskou policii.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o 
zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii ve věci změny výše úhrady za výkon činnosti 
Městské policie Trutnov na území města Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Janovec oznámil, že nesvítí veřejné osvětlení na Horní promenádě. Dle ved. odboru TS nebyla dosud 
závada nikým nahlášena, tak o ní neví. Nahlásí to správci VO. 

 Dále pan Janovec požádal o vysvětlení, co se děje před Janským dvorem s veřejným osvětlením. Dle ved. 
TH odboru se jedná o zahájení etapy rekonstrukce VO, kdy se předpokládalo, že práce začnou současně 
s firmou M-Silnice, a.s. Ale parovod bude Aquavit asfaltovat už nyní. Původně se to mělo asfaltovat celé 
najednou. Ved. TH odboru dále řekl, že když se to dozvěděl, jednal s firmou Tlachač s tím, že přípravu VO 
musí udělat, aby poté nemusel řezat asfalt. Domluva byla, že to bude za víkend hotové a průjezdné. 
V pondělí zjistil, že to hotové není. Narazili na kolektor, nedostali se tak hluboko a ještě to není hotové. 
Pan Janovec se zeptal, jak je ekonomické, když rozebrali další výkop, a proč se to nehodilo do výkopu 
k parovodu. Všichni se dokázali domluvit a město zaplatí za to, že rozkopou metr od toho další výkop. Ved. 
TH odboru uvedl, že to nebude platit město. Je zde dlouhodobě uzavřená smlouva o dílo, též dotační 
smlouva a náklady byly vypočítané i na výkopové práce. Starosta na to řekl, že mu pan Janovec připadá, že 
spadl z měsíce. Jsme rádi, že tu vůbec stavební firmu Tlachač máme, ale víme, jaký je problém ji sem, pro 
zaneprázdněnost, na čas dostat. Jsme rádi, že pro město dělá, ale na zadek si z města nesedne. Lázně 
řešily pár koordinací, ale město toho řeší podstatně víc. Dle pana Janovce i tak je to věc města, že Tlachače 
k tomu nedotlačilo. Vzniknul chaos bez dohody s lázněmi. Dle ved. TH odboru došlo ke změně oproti 
dohodě. Přechod měl být zachovaný a navíc, ještě dnes tam stál bagr. Nicméně firma nic neporušila. Dle 
pana Janovce mohl jednat Tlachač, a nemuselo to být město. Dále se pan Janovec zeptal na kolektor. Ved. 
TH odboru řekl, že ho obešly a bude obetonovaný.  

 Pan Tippelt ml. se zeptal, zda máme představu o výtopně Na Sluneční stráni, zda bude stálá služba 
(možnost kouře) a jak to bude časově. Dle ved. TH odboru tam fyzicky nikdo nebude, ale na starost to má 
stavbyvedoucí z firmy ENESA a.s. V září by mělo být hotovo. Dále pan Tippelt ml. navrhnul říci stavbě, aby 
zde byla cedule „pozor procházíte stavbou, dbejte zvýšené opatrnosti“ s odkazem na množství turistů, 
kteří tam procházejí. Dle ved. TH odboru je to problematické. Na kontrolním dnu o tom promluví se 
stavbyvedoucím. Problém je podle starosty v tom, že stavba neměla zasáhnout do chodníku, ale fyzicky je 
to jinak než bylo v projektu a chodníky jsou někde pryč. Pan Kopecký zrekapituloval, že příští týden se 
bude moci jezdit za Grandem po novém asfaltu a to samé na sídliště. Ved. TH odboru řekl, že až další 
týden tj. od 11.7. Od 7.7. do 10.7. budou dávat asfalt, poté už bude úsek od centrálního parkoviště až ke 
Krakonoši hotový.  

 Pan Kopecký se zeptal na výměnu toho pěkného chodníku od cukrárny ke Quisisaně, kam dlažba přijde a čí 
je to majetek. Starosta řekl, že se vymění. Dle ved. TH odboru se žulové obrubníky skládají na technické 
služby.  

 Pan Tippelt st. vznesl dotaz na Kulmu, která je opáskovaná. Starosta odpověděl, že na ohlášení občana, 
tam městská policie našla 2 občany bez domova. Je zde zákaz vstupu a budou osloveni vlastníci objektu, 
aby si objekt zabezpečili. 

 Pan Janovec se zeptal k asfaltování před Janským dvorem, zda ta plovoucí kra mezi výkopy tam zůstane, 
nebo přijde pryč. Ved. TH odboru odpověděl, že se to neudělá jako jeden úsek, protože to nikdo nezaplatí. 
Pan Janovec o tom veřejném osvětlení vůbec nevěděl, proto se ptá. Dle starosty je to všechno o penězích. 
Pan Janovec znovu řekl, že stačilo Tlachače přinutit, aby to přiložil do výkopu a tento výkop nemusel 
vzniknout. Zeptal se, jestli by město v rámci budoucnosti nemělo zaplatit 10 m², aby byl jednolitý povrch a 
ne další spára. Starosta řekl, že je takových věcí, které by se mohly udělat. Město je mínus 8 mil. Kč. 
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Napsal paní Schillerové a odpověď panu Janovcovi pošle. Omluvou dle pana Janovce není, že chybou 
vytvořím šlendrián. Dle pana Janovce je to chyba města, že dopustil jako dozor tuto situaci. Ved. TH 
odboru k tomu uvedl, že chyba je v tom, že Tlachače do toho nutil. Kdyby to udělal až nakonec a tak jak je 
to v rozpočtu, nebyl by problém. Pan Janovec řekl, že o osvětlení nevěděl. Ved. TH odboru na to řekl, že to 
není možné, neb se to řešilo několikrát. Jedná se o dotační akci a zastupitelstvo ji několikrát schvalovalo. 
Dle pana Janovce jsme věděli, že tam osvětlení bude a přesto výkop, který byl 2 měsíce otevřený, a vše se 
do něho uložilo, tak město jediný to nepostihlo. To je chyba města a ptá se, jestli to nezachrání tím, že tam 
položí 10 m². Starosta řekl, že neumí odpovědět, že se na to musí podívat. Podle ved. TH je problém 
v tom, že není žádný koordinační dozor, aby hlídal všechny stavby dohromady. Stavební dozor město na 
akci má, ale toto řešené nebylo. Tlachač měl nastoupit souběžně s tím, až budou M-Silnice dělat chodníky. 
Kdyby se to nechalo zaasfaltovat a pak znovu vyřízlo, tak by byl klid.  

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

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Petr Janovec  Martin Košťál 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 10/20 ze dne 29.06.2020 

 

   Usnesení č. Z 85/10/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 9. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 29.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 86/10/20 

   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, Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31.12.2019 a převod hospodářského 
výsledku – zisku ve výši 1.631.399,66 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

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

         Termín: 24.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 87/10/20 

   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, Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením města 
bez výhrad (příloha č. 1). 

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

         Termín: 24.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 88/10/20 

   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. 3/2020, kterým se zvyšují příjmy o 43.415 Kč a výdaje o 85.000 Kč. 

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

         Termín: 24.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 89/10/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii ve 

věci změny výše úhrady za výkon činnosti Městské policie Trutnov na území města Janské Lázně. 

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

         Termín: 24.06.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Petr Janovec  Martin Košťál 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


