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Zápis č. 11/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  21. září 2020 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 29.09.2020 

 
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 
  
Ing. arch. Vladimír Smilnický - TENET s.r.o. 
Jakub Rus - SOVK 
  
6 občanů  

 

Nepřítomni: Norbert Tippelt ml. – člen zastupitelstva města  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. Představení projektu „Krajina pod Sněžkou“  tajemnice
 

2. Projednání návrhu na vydání Změny č. 1 Územního 
plánu Janské Lázně 

 ved. TH odboru
 

3. Projednání „Vyhodnocení žádostí o pořízení změny 
ÚP Janské Lázně“ k 02.07.2020 

 ved. TH odboru
 

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

Z 74/08/20 
Z 82/09/20

 
tajemnice

 

5. Projednání návrhu na rozpočtové opatření č. 4/2020  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. 
 

  

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: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
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Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu nikdo nevystoupil. Starosta upozornil na chybu v pozvánce a to, že bod 
č. 2 je projednání vydání změny č. 1 ÚP Janské Lázně namísto chybně uvedeného pořízení změny. 
Hlasováním byl program jednání s upřesněním bodu č. 2 jednomyslně schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Ing. Pavel Kout a pan Norbert Tippelt st. Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing. Kout, p. Tippelt st. 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 10. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 89/10/20 tajemnice vyřízeno 

Z 86-88/10/20 ved. ES odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 10. 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: 14 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Představení projektu „Krajina pod Sněžkou“  
  

Jedná se o projekt Svazku obcí Východní Krkonoše, který by zahrnoval 9 obcí. Jsou to Janské Lázně, Pec 
pod Sněžkou, Horní Maršov, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Černý Důl, Malá Úpa a Žacléř. 
Administrativa projektu by přešla na organizaci Svazku obcí Východní Krkonoše (SOVK).  
Projekt má dvě fáze a nástavbu 
- Zavedení přihlašovacích lístků na obce a mezi ubytovatele. Slouží pro registrace hostů. 
- Zavedení karty hosta jako navazující produkt modulu registrace hostů včetně webshopu  
- Nástavbou je v budoucnu dorezervování služeb včetně tvorby balíčků 
Plánem je založení spolku. V létě 2021 se počítá se zkušebním provozem na obci Malá Úpa a s ostrým 
provozem na zimní sezónu 2021/2022. 
Starosta přivítal manažera SOVK pana Jakuba Rusa, který připravil prezentaci projektu „Krajina pod 
Sněžkou“. Je to o marketingu a managementu cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšení výběru 
poplatku z pobytu, snížení administrativní zátěže, zkvalitnění získaných dat, potěší místní obyvatele, 
poskytne profesionální marketingovou prezentaci regionu. Do roku 2025 by se měl zvýšit objem 
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vybraných poplatků z pobytu minimálně o 25%. Lze dosáhnout elektronickou evidencí poplatku, pozitivní 
motivací ubytovatelů k odvádění poplatku a aktivním vyhledáváním ubytovatelů, kteří nejsou v systému. 
Díky novele zákona a možnosti navýšit poplatek až na 50 Kč, může být finanční přínos až 4x vyšší oproti 
roku 2019. Karta hosta by obsahovala výhody (parkování, vstupy) a slevy. Nosičem by byl QR kód. V 
jednání jsou možnosti soukromých společností, jako je Stezka korunami stromů, Státní léčebné lázně, 
Lanovka na Sněžku a další. S kartou hosta přichází také karta občana, která bude zvýhodňovat místní 
obyvatele. S vyšším výběrem poplatků bude moci obec více investovat do infrastruktury. Pan Rus také 
uvedl, že začali vyjednávat o legislativní změně, aby mohla být volba mezi ubytovací knihou a 
elektronickou evidencí, což by bylo stanoveno v obecně závazné vyhlášce obce. Od spuštění elektronické 
evidence bude odvedeno do destinačního fondu z každého poplatku z pobytu 5 Kč v Malé Úpě, Janských 
Lázní, Peci pod Sněžkou a Černém Dole. 10 Kč v Horním Maršově, Svobodě nad Úpou, Mladých Bukách, 
Žacléři a Trutnově. Rozpočet je konstruován na základě reálných příjmů, pokud příjmy z výběru poplatků 
poklesnou, poklesne také příspěvek do destinačního fondu. Každá 1 Kč vložená do projektu přinese 2 Kč 
navíc do rozpočtu obce a zvýší příjmy všem podnikajícím subjektům v regionu. V plánu je zkušební provoz 
v letní sezóně na Malé Úpě a ostrý provoz v zimní sezóně 2021/2022. Jde také o rozšíření nabídky 
turistických cílů. Současné destinačky jsou spíše lokálního charakteru než regionální. Nejbližší je v Peci pod 
Sněžkou, která však zanikne. Systém funguje v Rakousku (Štubai, Salzburg, Hintertux), Slovensku a dalších 
alpských zemích a poskytuje ho firma Feratel. Ubytovatel získá software zdarma. Organizace destinačního 
managementu (DMA) by byla zřízena jako zapsaný spolek. Orgány spolku by byly valná hromada, jako 
nejvyšší orgán; výkonný výbor, jako výkonný orgán; předseda výkonného výboru, jako statutární orgán, 
jednající jménem spolku navenek a kontrolní komise. Výkonný výbor bude mít 7 členů (4 zástupci obcí a 3 
zástupci soukromého sektoru). Ve valné hromadě budou hlasy určeny dle výše příspěvku (80-90% budou 
mít obce). Dále pan Rus uvedl, že budou chtít zapojit co nejvíce soukromých subjektů. Je již domluveno se 
Stezkou korunami stromů, Bretem, lanovkou na Sněžku a dalšími.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Mgr. Bejdáka zaujalo, že se musí zřizovat nový subjekt mimo SOVK. Jestli je ideální zapsaný spolek a zda by 
nebylo lepší s.r.o. Dále polemizoval o přesvědčení, že se vybere o 25% více na poplatcích. Pokud by se 
karta hosta povedla, tak by to bylo dobře. Dle pana Rusa při zachování pod svazkem by se nemohl účastnit 
soukromý sektor. Pan Janovec se zeptal, kdo je soukromý sektor. Pan Rus řekl, že atraktivity a 
ubytovatelé. Mgr. Bejdák se zeptal, jakým způsobem vstoupí. Pan Rus řekl, že se mohou stát členy. 
Zapsaný spolek je nejjednodušší právní forma, aby se mohli všichni scházet a měli pravomoci. Svazek obcí 
k tomu není určený a je po právní stránce k tomuto uzavřený. S.r.o. by šlo, ale bude to komplikovanější 
nastavení. Přesvědčení o vyšším výběru je na základě současného výběru poplatků a odhadu. Tím, že to 
bude v elektronické evidenci a host kartu bude vyžadovat. Zapojené subjekty budou poplatek odvádět 
poctivě. Víme, jaká je ubytovací kapacita, víme jaký je současný výběr a víme jaká je obsazenost a na 
základě toho jsou schopni vypočítat, kolik by se vybrat mělo a porovnat. Dle pana Rusa chtějí jednat o 
legislativní změně, aby obce měla možnost si nastavit elektronickou evidenci v OZV. Je podpora ze strany 
CzechTourismu a Svazku měst a obcí. Mgr. Bejdák by toto nezmiňoval, protože všichni víme, jak státní 
správa funguje. Možná za 10 let.  Dle pana Rusa to není součástí projektu, jen že snaha a tlak v tomto 
bude. Pan David Kašpar se zeptal, zdali bude dost atraktivit pro turisty, aby karta byla pro ně zajímavá a 
zda ví, jaký bude benefit pro klienty v %. Dle pana Rusa je cílem nabídnout atraktivity nejen ve východních 
Krkonoších, ale za jejich hranicemi do 50 km. Je domluveno již se Stezkou korunami stromů, vyjednávají 
s Megou plus, Aurem, s hotely v Peci pod Sněžkou, se ZOO ve Dvoře Králové, Farmaparkem, Kuksem. Jde o 
to, aby kartu host sám vyžadoval. Procenta ještě neví, protože software se bude nastavovat příští rok. Pan 
Janovec se zeptal, pokud ubytovatel nebude mít potřebný hardware, kdo to zaplatí. Pan Rus odpověděl, že 
ubytovatelé to nepotřebují, protože to je internetová aplikace. Hardware bude potřebovat atraktivita, ale 
QR kód lze přečíst chytrým telefonem. Dále se pan Janovec zeptal, co když projekt nebude mít pozitivní 
efekt a poplatky nebudou stoupat a na odhad provozních nákladů. Dle pana Rusa to nebude za první rok 
nebo dva. Každý rok bude předloženo vyúčtování a data, ze kterých se uvidí, zda projekt má smysl. Je 
připravený návrh rozpočtu na příští roky, měli by být 3-4 zaměstnanci. Celkový rozpočet bude kolem 3,5 až 
4 mil. Kč ročně, což budou příjmy z poplatků a další příjmy ze soukromého sektoru, který bude od roku 
2022 platit za propagaci. Kolik dělal výběr poplatků v Janských Lázních za rok 2019, se zeptal pan Janovec. 
Starosta uvedl, že 1.900.000 Kč a 1.300.000 Kč od lázní. Pan Janovec se zeptal, zda bude svazek 
v organizaci zastoupený a kdo bude zastoupená ze strany soukromých subjektů a kdo je bude volit. Dle 
pana Rusa bude každá jednotlivá obec zakládajícím členem a bude mít svého zástupce. Zástupci ze 
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soukromého sektoru budou voleni valnou hromadou. Dle pana Janovce jsou předložené materiály zatím 
neuchopitelné a chtěl by na dalším jednání zastupitelstva konkrétnější materiály. Starosta uvedl, že celou 
dobu se tu nic nedělá a nyní je tu projekt, který v kulturním světě funguje. Jestli to nebude fungovat u nás, 
tak patříme na východ a s tím nic nenaděláme. Pan Rus na prosincové zasedání přislíbil seznam 
předjednaných atraktivit. Pan Janovec se dále zajímal o propojení na cizineckou policii, a jaká je vstřícnost 
ze strany státní správy ohledně datového propojení. Pan Rus řekl, že vstřícnost je dnes už velká, 
komunikace funguje běžně. Mgr. Bejdák neví, zda začínáme z dobré strany, tj. softwarem a firmou a ne 
seznamem poskytovatelů ubytování, kteří o to budou mít zájem. Jestli budou karty zpoplatněné, se zeptal 
pan Kašpar. Pan Rus odpověděl, že karta bude pro každého ubytovaného a bude elektronická s QR kódem 
a také plastová bez zpoplatnění. Nebude pro jednodenní návštěvníky. Vydávat ji bude ubytovatel na 
konkrétní jméno hosta, které ubytovatel zaregistruje, karta se vygeneruje. Je možné vytisknout na papír, 
může to být plastová kartička jako skipas, nebo v chytrém telefonu. To se bude dle pana Rusa řešit, až co 
to jednotlivá zastupitelstva odsouhlasí. Dle starosty se dnes hodně využívají telefony např. na placení, tak 
v tom nevidí problém.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vzalo prezentaci projektu „Krajina pod 
Sněžkou“ na vědomí a souhlasí s pokračováním tohoto projektu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání návrhu na vydání Změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně  
  

Dne 03.06.2014 podalo město Janské Lázně Úřadu územního plánování MěÚ Trutnov požadavek na 
posouzení žádostí o změnu Územního plánu Janské Lázně. V souladu s § 46 odst. 2) stavebního zákona 
úřad územního plánování předložené návrhy posoudil a 25.08.2014 předložil městu Janské Lázně. 
Následně zastupitelstvo usnesením Z 35/03/15 schválilo pořízení změny č. 1 ÚP Janské Lázně a stanovilo 
rozsah žádostí zařazených do zadání změny č. 1. V materiálech byl předložený návrh OOP o vydání změny, 
hlavní výkres, vyhodnocení vlivů na ŽP a předpokládaný zábor. 
Starosta města přivítal Ing. arch. Smilnického a požádal ho o komentář k návrhu změny č. 1. Pan architekt 
zrekapituloval postup přípravy změny územního plánu, která se vydává formou opatření obecné povahy. 
Součástí materiálů byla výkresová část a textová část, ve které se některé části ruší a jiné doplňují, dále 
tam musí být odůvodnění. Vysvětlil, proč je tam tolik změn. Územní plán je z roku 2011 a od té doby došlo 
k legislativním změnám zákonů a vyhlášek a také je trochu jiný požadavek na obsah a strukturu. Byla 
provedena úprava grafické části, kde se projeví změny v územním plánu. To je úprava v prostoru horní 
stanice kabinové lanovky, koridor pro sáňkařkou cestu, změna ve využití u Stezky korunami stromů, změna 
využití vedle centrálního parkoviště, úprava využití pozemku při vjezdu do Modrokamenné ulice a změna 
využití pozemku pod fotbalovým hřištěm. Změna trvala tak dlouho především z důvodu posuzování vlivu 
na životní prostředí a soustavu NATURA 2000. Vše bylo třeba dohodnout a případně upravit. RNDr. Milan 
Macháček jako zpracovatel SEA se dlouho potýkal s nesouhlasem Správy KRNAP. Pan architekt ještě 
upozornil, že v materiálech jsou upravené další věci, které ale nejsou podstatné. Např. že ve výroku bylo 
napsáno krajinářského charakteru a v textové části bylo uvedeno přírodě blízké. S předloženým 
materiálem je možné: 
1) vydat, tak jak byl předložen 
2) materiál nepřijmout a zamítnout a dále bude platit stávající územní plán 
3) rozhodnout o vrácení pořizovateli a vznést požadavky na další úpravy či změny 
Vzhledem k tomu, že se tomu věnovalo tolik času, tak pan architekt doporučil změnu vydat. Návrh byl 
dohodnut s dotčenými orgány státní správy na využívání území. Po vydání bude zpracováno úplné znění, 
kde bude tato změna zapracována do územního plánu.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec uvedl, že se jedná o první úpravu, ve které jsou zahrnuty ty první požadavky. Zeptal se na 
počet požadavků pro rekapitulaci. Pan architekt uvedl, že žádostí bylo devět, ale jedné se nevyhovělo. 
Bylo to na Zlaté vyhlídce u apartmánového domu, kde byl požadavek na vznik tenisového kurtu. Po 
posouzení nebylo vyhověno.  
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
21.09.2020                   

strana 5 (celkem 12)                                                                                                                                               
Přílohy 0 

 

5 / 12 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi ověřilo, že Změna č. 1 Územního plánu Janské 
Lázně není v rozporu s Politikou rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3, se Zásadami územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 4 nebo s výsledkem řešení rozporů a se 
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydalo 
opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně dle ustanovení § 43 odst. 4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a uložilo Ing. Jiřímu Hradeckému, 
starostovi města zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD, vyhotovení úplného znění Územního plánu 
Janské Lázně pro vydání Změny č. 1 tak, aby bylo možné Změnu č. 1 Územního plánu Janské Lázně a úplné 
znění Územního plánu Janské Lázně po této změně doručit veřejnou vyhláškou a Změna č. 1 Územního 
plánu Janské Lázně, tak mohla dle § 55c zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, nabýt účinnosti. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání „Vyhodnocení žádostí o pořízení změny ÚP Janské Lázně“ k 02.07.2020  
  

V rámci vyhodnocování žádostí v rámci změny č. 2 ÚP Janské Lázně předložil Městský úřad Trutnov, 
oddělení územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu Janské Lázně, k rozhodnutí pořízení 
změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně. Rada města, na základě doporučení komise pro rozvoj města, 
doporučila projednání a rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP JL dle níže uvedených připomínek: 
- č. 1 – nesouhlasit se změnou Územního plánu Janské Lázně u pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H. z plochy 
zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na plochu bydlení v rodinných domech (BI) pro stavbu garáže s 
podkrovím, neboť požadavek je v rozporu s urbanistickou koncepcí stanovenou ÚP Janské Lázně v dané 
lokalitě (text z výrokové části opatření obecné povahy ÚP Janské Lázně - zachovat stávající urbanistickou 
strukturu, výškové, plošné a prostorové uspořádání v severovýchodní části souvisle zastavěného území i 
nezastavěného území v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších v lokalitě UO Nad Sirénou, UO Pod 
Sirénou a UO Košťálka), která je naplněna rozsahem vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 
- č. 2 – žádost o změnu ÚP Janské Lázně u pozemku p.p.č. 67 v k.ú. J.L. z plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS) na plochu dopravní infrastruktury (rozšíření parkoviště), Libor Klimeš, Lyžařská 264 - 
požadovaná změna je součástí právě dokončované změny ÚP JL č. 1, tzn. je bezpředmětná, bude ovšem 
nutné dořešit finanční vypořádání (původní žadatel p. Doubrava, změna bude provedena ve prospěch 
stávajícího vlastníka pozemku p. Klimeše). 
- č. 3 – žádost o změnu ÚP Janské Lázně na pozemcích st.p.č. 230 a p.p.č. 92/1 v k.ú. Č.H.  spočívající v 
možnosti nástavby podkroví u čp. 307, Filip Poláček, Sportovní čp. 307 a doporučuje zastupitelstvu 
souhlasit se změnou, zároveň stanovit maximální možné navýšení nástavby o 2 m nad vrchol hřebene a 
stanovit architektonická regulativa. 
- č. 4 – žádost o změnu ÚP Janské Lázně u pozemků st.p.č. 177 a p.p.č. 282/2 v k.ú. J.L. z důvodu 
rozšíření plochy pro rekreaci RI a legalizace stávajícího stavu objektu čp. 219, Jan Vlček, Trutnov a 
doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s požadovanou změnou z důvodu nutnosti chránit území 
před nekontrolovaným zastavováním formou rozšiřování stávajících objektů a jejich přistavování, 
schválení změny by popřelo vypracovanou koncepci ochrany lokality Zlatá vyhlídka. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta uvedl, že každá žádost o změnu územního plánu je předložena pořizovateli, tj. oddělení územního 
plánování MěÚ Trutnov a ten posuzuje a vyhodnocuje. Předává zpět městu k vyjádření, což je dnes a poté 
to pokračuje dalším kolečkem.  
Žádost č. 1 – o změnu u pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H. (David Kašpar) z plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS) na plochu bydlení v rodinných domech (BI) pro stavbu garáže s podkrovím. Pan architekt 
Smilnický vysvětlil danou žádost v rámci dataprojekce. Na pozemku je územním plánem vymezena zeleň. 
Koncepce ÚP je stanovena tak, že při přípravě byl požadavek, aby byly ve městě ponechány plochy zeleně 
a aby kus území bylo zachováno (urbanistická struktura) tak, jak tomu bylo v té době. Některé stavby, 
které tam vznikly, měly před vydáním územního plánu platné územní rozhodnutí, a proto bylo nutné je 
respektovat. Aby urbanistická struktura byla zachována, tak byly v územním plánu vymezeny jen 
zastavěné plochy a ten zbytek zůstal v zeleni, aby byl ochráněný před další zástavbou. Proto je názor 
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města jiný než úřadu územního plánování, který se změnou souhlasil. Komise pro rozvoj města a rada 
města doporučila nesouhlasit. Pan Kašpar podotknul, že v roce 2011 byla v územním plánu zanesena na 
pozemek zeleň, ale on má od roku 2004 vydané stavební povolení na objekt, na který žádá o změnu a chce 
ho o půl metru zvednout. Nechce to užívat jako dvojgaráž, ale k bydlení. Myslí si, že je mu znemožněno 
povolenou stavbu zrealizovat. Dále sdělil, že to nebylo asi na jednání komise prezentované dobře. Starosta 
k tomu uvedl, že územní rozhodnutí, resp. stavební povolení na garáž z roku 2004 je platné a může ji pan 
Kašpar postavit. Pan architekt to potvrdil, ale nic jiného než tu garáž. Pan Kašpar se zeptal, zdali je to 
opravdu tak velký zásah a zda budeme používat územní plán jako prostředek k ochraně před developery 
nebo jako bič pro místní lidi, kteří si chtějí změnit užívání garáže. Starosta vysvětlil, že plocha ZS není 
jenom plocha u rodinného domu pana Kašpara, ale plocha celé lokality. Po provedení změny by přišli další 
žadatelé, kterým řekneme, že nesouhlasíme. Oni se zeptají jak to, když támhle jsme souhlasili. Byl by to 
precedens pro ty ostatní. V roce 2011 při schvalování územního plánu se jednalo ještě o další pozemky 
nad Večernicí, které Krajský úřad KHK zamítnul. Z pohledu starosty je územní plán jediný nástroj obce, 
který má. Proto by se mělo ctít to, co je vydané, a mělo by se měřit všem stejně. Paní Válová se zeptala, 
když může pan Kašpar stavět garáž a poté by to změnil. Dle starosty by to měnit neměl. Paní Válovou mrzí, 
že se tu staví apartmánové byty, a když můžeme podpořit rodinné bydlení, tak je vydané nesouhlasné 
stanovisko. Rodinné bydlení se tu nepodporuje vůbec, což ji mrzí. O slovo se dále přihlásil Ing. Kout, který 
uvedl, že o rodinném bydlení slyší poprvé. Ani v žádosti nic takového nebylo. Je členem komise a dle jeho 
názoru práva žadatele nejsou dotčeny, protože má platné stavební povolení a může stavět. Teď tu 
vyplývají na povrch informace, že by to nemusela být garáž. V žádosti o rodinném bydlení nic nebylo. 
Proto to komise vyhodnotila tak, že stavět může a žádost je bezpředmětná. Pokud by se mělo jednat o 
dům k bydlení nebo k podnikání, tak se bavme o domu, ale k tomu se komise nevyjadřovala. Pan Kašpar 
uvedl, že záměrem byla nadstavba garáže o podkroví, což bylo v žádosti uvedeno. Ing. Kout řekl, že pokud 
tam je napsáno, že tam bude funkční podkroví, tak to nedává žádný obrázek o tom, co tam má být.  Dále 
k tomu řekl pan Janovec, že žádost chápal tak, že se negovala. Pan Kašpar žádal o stavbu garáže, se kterou 
není problém a další záměr se měl řešit samostatně. Dle pana Kašpara to v Trutnově bylo pochopeno a 
nebyl žádný problém. Z hlediska využívání objektu to může být např. pro syna, kterému je 17 let, dále má 
rodiče 75 let, může to využívat i k pronájmu nebo jednou jako výměnek pro sebe. Nemyslí si, že je to 
precedens pro developery. Dle Ing. Kouta byla pro komisi žádost bezpředmětná, protože tam žádné 
podrobnosti nebyly uvedeny. Starosta sdělil, že komise jednoznačně konstatovala, že celou plochu ze 
zeleně nevytrhne. …. Komise se dle pana Janovce také dívala na to, že si pak mohou začít škodit i sousedé. 
Mgr. Bejdák řekl, že pan Kašpar může stavět garáž na nějakém půdorysu a jde o to zvednout to o 
podkroví. O změnu té plochy. Do toho vstoupil pan starosta a řekl, že se nebavíme jen o ploše garáže, ale 
o změně celé plochy pozemku č. 40 ze zeleně ZS na BI, což bylo ukázáno také v dataprojekci. V žádosti je, 
že pozemková parcela se změní na BI, což město nechce a je v rozporu s celkovou koncepcí. Ing. T. Vojtěch 
se zeptal, co je třeba tedy udělat, aby mohl pan Kašpar svůj záměr realizovat. Starosta odpověděl, že dle 
jeho názoru by měl zažádat jen o změnu na zastavěnou část budoucí garáže. Jako je vymezeno u všech 
ostatních okolních objektů. Je zde povolena garáž, a pokud je požadavek na změnu, tak by se mělo zažádat 
o změnu jen na ten čtvereček. Pan Kašpar uvedl, že tak žádal, ale paní Kostková v Trutnově to napsala 
takhle. Starosta navrhnul věc odložit, žádost přesně vyspecifikovat, aby se rozhodovalo o jasných věcech. 
Pan architekt Smilnický ještě řekl, že při posuzování, jak vymezit, je třeba si uvědomit, že jsou stanovené 
nějaké podmínky územním plánem z roku 2011, které se v tom území změnily. Oproti územnímu plánu 
tam vznikly dvě garáže. Pan Kašpar řekl, že jedna garáž a to druhé není garáž. Dále pan architekt 
pokračoval s tím, že je to BH bytový dům a má 6 bytů. Při posuzování žádosti bude třeba řešit, kde budou 
ti lidé parkovat, kolik bude zpevněných ploch atd. Není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, že 
na místo garáže tam bude bydlení. Se změnou se budou posuzovat i souvislosti. Bude třeba novou žádost 
vyhodnotit jak z hlediska stávajícího využití, tak budoucího a vůbec není jisté, zda upravená žádost bude 
schválena. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi žádost o změnu územního plánu pana Davida 
Kašpara odložilo.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Žádost č. 2 - o změnu u pozemku p.p.č. 67 v k.ú. J.L. (Libor Klimeš) z plochy zeleně soukromé a vyhrazené 
(ZS) na plochu dopravní infrastruktury. Žádost je bezpředmětná z důvodu, že o změnu požádal již 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
21.09.2020                   

strana 7 (celkem 12)                                                                                                                                               
Přílohy 0 

 

7 / 12 

předchozí vlastník (pan Doubrava) a je součástí již vydané změny č. 1. Nový vlastník pan Klimeš o tom 
nevěděl a podal stejnou žádost znovu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vzalo žádost č. 2 na vědomí s tím, že je bezpředmětná 
z důvodu, že je součástí již vydané změny č. 1.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Žádost č. 3 - o změnu na pozemcích st.p.č. 230 a p.p.č. 92/1 v k.ú. Č.H.  (Filip Poláček) spočívající v 
možnosti nástavby podkroví u čp. 307. Rada města doporučila zastupitelstvu souhlasit se změnou, zároveň 
stanovit maximální možné navýšení stavby o 2 m nad vrchol hřebene a stanovit architektonická regulativa. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta řekl, že lokalita kolem Sirény je jedna z těch, u kterých bylo dohodnuto se Správou KRNAP, že se 
nebude zastavovat. Některé lokality musely zůstat stejné, jako dřív, aby byl schválený celý územní plán. 
Pan Poláček stavěl už před vydáním územního plánu a nyní požádal o možnost zvýšit stavbu o 2 metry. 
Mgr. Bejdák se zeptal v návaznosti s Kašparovými, jak to bude pan Poláček využívat. Nastavuje další patro. 
Starosta řekl, že nemění způsob využití, mění tvar střechy. Je to podnikatelský objekt. Dle ved. TH odboru 
regulace územního plánu mu neumožnila objekt navýšit. Mgr. Bejdáka zajímal způsob využití a k jakému 
účelu je zkolaudovaný. Podle něho je to stejný případ jako u Kašpara, změna na bydlení. Dle pana Vorla se 
mění tvar střechy. Starosta požádal o dataprojekci územního plánu, bylo potvrzeno, že je to občanská 
vybavenost. I po případné změně lze stavbu realizovat na stavební povolení. V něm budou muset býti 
splněny další nejen všeobecné podmínky územního plánu, ale i konkrétní pro danou lokalitu, tedy i 
parkovací místa.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi souhlasilo se změnou č. 3 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Žádost č. 4 – o změnu u pozemků st.p.č. 177 a p.p.č. 282/2 v k.ú. J.L. (Jan Vlček) z důvodu rozšíření plochy 
pro rekreaci RI a legalizace stávajícího stavu objektu čp. 219 (rekreační chata). 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta uvedl, že se jedná o černou stavbu na Zlaté vyhlídce, kdy žadatel chce zlegalizovat, že tam černou 
stavbu má. Rada města doporučila se změnou nesouhlasit. Opět se jedná o precedens, pokud se černá 
stavba zlegalizuje, tak si poté každý bude dělat, co chce. Stavba byla vysvětlena na dataprojekci. Ved. TH 
odboru ukázal stavbu legální a stavbu postavenou bez povolení. Bylo zahájeno řízeno o odstranění stavby, 
které bylo přerušeno, protože žadatel podal žádost o změnu územního plánu.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání se změnou č. 4 nesouhlasilo.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Přítomný pan Moravec se zeptal na svoji žádost o změnu územního plánu, kterou podal. Starosta vysvětlil, 
že žádosti se předkládají radě k projednání, která je bez připomínek následně přeposílá úřadu územního 
plánování v Trutnově (kde jsou žádosti nyní). Ten by poté měl rozhodnout podle počtu, zda už je potřeba o 
změně rozhodnout. V současné době, pokud je žádost podaná, tak je v Trutnově u pořizovatele, kde se 
žádosti evidují. Pokud úřad ÚP Trutnov rozhodne pořizovat další změnu, pak se vrací zpět na město 
k dalšímu projednávání. Termín kdy zahájí dle ved. TH odboru záleží na úřadu územního plánování 
v Trutnově. Jsou tam žádosti podané do 31.08.2020.  
Pan Kašpar se zeptal, kolik času má na to, aby podal upravenou žádost. Jaký bude procedurální postup. 
Starosta odpověděl, že to nedokáže posoudit, pravděpodobně to půjde znovu přes úřad územního 
plánování. Musí se to zkonzultovat.  

 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání majetkové vypořádání vodovodního a kanalizačního řadu Zlatá vyhlídka 

(Vak Trutnov, a.s.) 

 

  

Na zasedání zastupitelstva města 01.06.2020 byl schválený nepeněžitý vklad „Vodovodního a 
kanalizačního řadu Hofmanovy boudy – Zlatá Vyhlídka Janské Lázně“ do společnosti Vodovody a 
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kanalizace Trutnov, a.s. za emisní kurz  o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. V souvislosti s protestem od 
slovenského akcionáře PDF invest, s.r.o., který podal protinávrh na jednání valné hromady – zvyšování ZK 
nepeněžitými vklady je tento vklad první případ, kdy představenstvo využilo toto pověření bez použití 
emisního ážia. S ohledem na vysokou pravděpodobnost soudního sporu rozhodlo o nutnosti provést 
znalecký posudek a stanovit emisní ážio. Znalecký posudek byl zpracován a zvýšil emisní kurz z 1.000 Kč na 
1.354 Kč. Tím se také snížil počet kusů akcií z 4 481 na 3 309 kusů. V materiálech bylo tedy návrh nového 
usnesení, nové znění smlouvy o vkladu a smlouvy o upsání akcií. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal, jak je město chráněné, aby nebylo zpětně obviněné, že souhlasíme s nižším 
vkladem a tím jsme dobrovolně znehodnotili majetek. Dle starosty se vkládaný majetek nemění. Změnila 
se pouze, podle znaleckého posudku objednaného představenstvem, cena akcie, a protože se tyto akcie 
neobchodují, platí v daném čase pro každého jiného majitele akcií. Domnívá se tedy, že by nemělo nic 
nehrozit. 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo 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 3.309 (slovy tři tisíce tři sta devět) kusů akcií 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za emisní kurz, 
který odpovídá částce ve výši 1.354 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. Dále 
zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo uzavření smlouvy o vkladu a smlouvy o upsání akcií mezi 
městem Janské Lázně a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dle návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání návrhu na rozpočtové opatření č. 4/2020  
  

Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 se navyšují příjmy o 1.055.325,20 Kč což je příspěvek pro obce dle zák. 
č. 159/2020 Sb. (COVID) a výdaje o 121.806,20 Kč, kde se především jedná o výdaje na volby 2020, 
hygienické potřeby (COVID), navýšení spotřeby tepla a doplatek vratky dotace na Lyžařskou ulici. Dále jsou 
zde přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Člen finančního výboru pan Duda uvedl, že výbor souhlasí s návrhem. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.055.325,20 Kč a výdaje o 121.806,20 Kč. 
 

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

 Pan Vorel se zeptal, co je nového v rekonstrukci silnice. Termín byl do 18.10.2020 a žádost o prodloužení 
do 30.11.2020. Co tedy platí. Podle ved. TH odboru rozhodnutí vydává silniční úřad v Trutnově a nic 
nového město nemá. Na pátek, úterý a středu je domluvený finišer a bude se asfaltovat od náměstí k čp. 
15 – Zdena. Práce plynule přejdou do poslední etapy od čp. 15 po čp. 104 – Krakonoš. Toto by mělo být do 
konce října 2020. V listopadu by měly probíhat práce na chodnících a dokončovací práce. O prodloužení 
termínu zatím nic nevíme.  

 Pan Havel z Janského potoka řekl, že teď se udělá silnice a poté chodníky a k nim do penzionu se zatím 
nikdo nedostane. Dle ved. TH odboru budou chodníky ve stavu, jak jsou. Přístupy do nemovitostí, pokud 
se bude jednat o nasypání štěrku, řešitelné jsou u každé nemovitosti. Starosta řekl, že 24.09. je kontrolní 
den, kde ved. TH odboru bude apelovat na dodavatele, aby přístupy udělali. Pan Havel dále řekl, že tam za 
4 dny nic neudělali, a kdyby to uměl, tak si je to schopný udělat sám. Ing. T. Vojtěch řekl, že na youtubu to 
určitě bude. Ved. TH odboru řekl, že dodavatel na to kouká, jako na jeden úsek a mají nějaký termín 
k dokončení. Starosta podotknut, že tato akce, která se tu dělá je obrovská a stavba je v harmonogramu, 
což nečekal.  

 Pan Tippelt st. se zeptal, proč je zavřený minigolf Formánky. Starosta odpověděl, že MEGA PLUS s.r.o. 
oznámila, že z důvodu koronaviru to není v letošním létě schopná provozovat.  

 Pan Janovec vznesl dotaz k veřejnému osvětlení u Janského dvora, kde reklamoval u Tlachače, že je 
uvolněné zábradlí. S kým to má komunikovat. Ved. TH odboru uvedl, že by bylo dobré dostat do 
stavebního deníku. Dle starosty je to zábradlí lázní, tak může pan Janovec komunikovat přímo 
s Tlachačem. Dále se pan Janovec zeptal, zdali by nebylo možné vyměnit smrček u sochy Krakonoše, který 
má suchý vršek. TS to zařídí.  

 Pan Filip Duda upozornil, že se několikrát díval na webové stránky na web kameru, která již několik let 
nefunguje. Dle starosty a tajemnice funguje, což bylo i vyzkoušeno na dataprojekci.  

 Pan Zilvar poděkoval ved. odboru TS, dopoledne ho požádal o umístění  odpadkového koše do venkovní 
posilovny vedle Arniky a už je to skoro hotové.  

 Pan Havel se zeptal, jak má postupovat ohledně lípy, která je ve špatném stavu. Starosta odpověděl, že 
pokud má více jak 80 cm v obvodu měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, tak se musí požádat Správu KRNAP. 
Na jejich webu je formulář.   

 Pan Tippelt st. se zeptal, komu patří kleče a nálety na pozemku naproti Arnice. Pozemky patří k Janskému 
potoku II. Vlastník tam něco plánuje. 

 Starosta města sdělil, že po deseti letech v listopadu bude rezignovat na funkci starosty, takže příští 
zastupitelstvo si budou zastupitelé volit nového starostu.  

 
 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na prosinec 2020 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 11/20 ze dne 21.09.2020 

 

   Usnesení č. Z 90/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 91/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   prezentaci projektu „Krajina pod Sněžkou“ a souhlasí s pokračováním tohoto projektu. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 92/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   ověřuje, 
   že Změna č. 1 Územního plánu Janské Lázně není v rozporu s Politikou rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 

1, č. 2 a č. 3, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 4 
nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje,  

   vydává 
   opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně dle ustanovení § 43 odst. 4) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

   a ukládá starostovi města 
   Ing. Jiřímu Hradeckému zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD, vyhotovení úplného znění 

Územního plánu Janské Lázně pro vydání Změny č. 1 tak, aby bylo možné Změnu č. 1 Územního plánu 
Janské Lázně a úplné znění Územního plánu Janské Lázně po této změně doručit veřejnou vyhláškou a 
Změna č. 1 Územního plánu Janské Lázně, tak mohla dle § 55c zákona č. 186/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nabýt účinnosti. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 93/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   žádost č. 1 – o změnu Územního plánu Janské Lázně u pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H. (David Kašpar) z 

plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na plochu bydlení v rodinných domech (BI) pro stavbu garáže 
s podkrovím. 

   Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Válová, J.Vojtěch, 
T.Vojtěch, p.Košťál, 

p.Duda, p.Bejdák 

6 

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 94/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   žádost č. 2 - o změnu Územního plánu Janské Lázně u pozemku p.p.č. 67 v k.ú. J.L. (Libor Klimeš) z 

plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na plochu dopravní infrastruktury s tím, že je bezpředmětná z 
důvodu, že je součástí již vydané změny č. 1. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 95/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   se žádostí č. 3 - o změnu Územního plánu Janské Lázně na pozemcích st.p.č. 230 a p.p.č. 92/1 v k.ú. Č.H.  

(Filip Poláček) spočívající v možnosti nástavby podkroví u čp. 307 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 96/11/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   nesouhlasí 
   se žádostí č. 4 – o změnu Územního plánu Janské Lázně u pozemků st.p.č. 177 a p.p.č. 282/2 v k.ú. J.L. 

(Jan Vlček) z důvodu rozšíření plochy pro rekreaci RI a legalizace stávajícího stavu objektu čp. 219 z 
důvodu nutnosti chránit území před nekontrolovaným zastavováním formou rozšiřování stávajících 
objektů a jejich přistavování, schválení změny by popřelo vypracovanou koncepci ochrany lokality Zlatá 
vyhlídka. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 97/11/20 

   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 3.309 (slovy 
tři tisíce tři sta devět) kusů akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o jmenovité 
hodnotě 1.000 Kč, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.354 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. Dále zastupitelstvo města Janské Lázně schvaluje uzavření smlouvy o 
vkladu a smlouvy o upsání akcií mezi městem Janské Lázně a společností Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s. dle návrhu. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 98/11/20 

   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. 4/2020, kterým se zvyšují příjmy o 1.055.325,20 Kč a výdaje o 
121.806,20 Kč. 

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

         Termín: 21.09.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


