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Zápis č. 12/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  23. listopadu 2020 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 25.11.2020 

 
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 
  
8 občanů  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – 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. Projednání změny kupní smlouvy a ručení (RODOP, 
a.s.) 

Z 35/04/19 

Z 80/09/20 

tajemnice 

2. Projednání aktualizace Statutu sociálního fondu 
města 

 tajemnice 

3. Projednání OZV č. 2/2020 o místním poplatku z 
pobytu 

 tajemnice 

4. Projednání návrhu na rozpočtové opatření č. 5/2020  ved. ES odboru 

5. Rezignace stávajícího starosty města na funkci k 
30.11.2020 

 starosta 

6. Volba nového starosty s funkcí od 01.12.2020  starosta 

7. Doplnění a převolení členů rady města  starosta 

- - 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 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 nikdo nevystoupil. Hlasováním byl program jednání jednomyslně 
schválen.  
 

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

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni paní Věra Válová a pan Norbert Tippelt st. Zápisem byla pověřena 
tajemnice paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Válová 

1 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 11. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 97/11/20 tajemnice vyřízeno 

Z 98/11/20 ved. ES odboru vyřízeno 

Z 92-96/11/20 ved. TH odboru vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 11. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení.  

 

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

 
 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

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

Činnost rady města od posledního zasedání 
zastupitelstvo bere na vědomí: PRO: 13 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání změny kupní smlouvy a ručení (RODOP, a.s.) Z 35/04/19 

Z 80/09/20 
  

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 depandanci 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 zasedání zastupitelstva města 01.06.2020 bylo schváleno nové upřesňující usnesení o 
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prodeji. V kupní smlouvě bylo doplněno, 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. Zastupitelstvo města 27.04.2020 schválilo 
uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva mezi městem Janské Lázně a společností RODOP, a.s. na 
pozemek p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H. Kupní smlouva a smlouva zástavní byla předložena kupujícímu, jehož 
právní zástupce vznesl připomínku k zástavě pozemku a navrhnul osobní ručení. Právníci obou stran 
hledali řešení a předložili návrh kupní smlouvy s věcným břemenem a osobním ručením Ing. Kulíka. 
V příloze byl návrh upravené kupní smlouvy s věcným břemenem a ručitelské prohlášení. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta vysvětlil, že původně měl kupující ručit pozemkem, který investoři používají jako ručení bance, 
tak se hledalo jiné řešení. Podmínkou bylo, že tam nepostaví nic jiného, proto právníci vymysleli věcné 
břemeno, co se tam může postavit a záruku na sebe vzal majitel společnosti RODIOP Ing. Kulík pro případ, 
že společnost nesplní smlouvu, tak záruku přebírá on.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání zrušila usnesení č. Z 77/08/20 ze dne 27.04.2020 
(uzavření zástavní smlouvy na pozemek). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření kupní smlouvy se smlouvou o 
zřízení věcného břemene, na základě které město Janské Lázně prodává společnosti RODOP, a.s., Nábřežní 
87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 pozemek označený p.p.č. 172/16 v katastrálním území Černá Hora v 
Krkonoších, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1611 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 172/1 
v k.ú. Černá Hora v Krkonoších na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 603-262/2020, 
vypracovaného Stanislavem Noskem, Fügnerova 42, 54301 Vrchlabí a zmocnilo starostu města k podpisu 
kupní smlouvy. (příloha č. 1 zápisu). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dále Zastupitelstvo města Janské Lázně akceptovalo osobní ručení Ing. Martina Kulíka v případě neplnění 
závazku společnosti RODOP a.s. z této kupní smlouvy (příloha č. 2 zápisu). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání aktualizace Statutu sociálního fondu města  
  

Město Janské Lázně zřídilo v roce 2003 sociální fond města v souladu se zákonem o obcích, jehož účelem 
je zajistit zdroj financování na stimulační a motivační program v oblasti péče o zaměstnance města. Jedná 
se o zaměstnanecké benefity. Součástí jsou zásady pro čerpání fondu. Vzhledem ke stáří tohoto 
dokumentu a na základě připomínky auditorů o nutnosti přepracovat tvorbu fondu předložila tajemnice 
aktualizaci statutu a požádala o schválení statutu, zásad a jmenování správní rady. Správní rada je 
tříčlenná a je složena z tajemníka a 2 zástupců jmenovaných zastupitelstvem města.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo Statut sociálního fondu města Janské 
Lázně dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně jmenovalo členy správní rady sociálního fondu města Ing. Pavla Kouta a 
Iva Boleslavského.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
Přišel pan Josef Zilvar. Přítomno celkem 14 členů zastupitelstva města. 
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odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání OZV č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu  
  

Zákonem č. 278/2019 Sb. došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1. 
ledna 2020. Došlo zejména ke zrušení poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a jejich nahrazení novým poplatkem z pobytu se sazbou maximálně 21 Kč za každý započatý den 
pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Zastupitelstvo města schválilo 16.12.2019 obecně závaznou 
vyhlášku se sazbou 21 Kč. Zákon umožňuje obcím navýšit sazbu od 1. ledna 2021 až na 50 Kč. V souvislosti 
s plánovaným projektem „Krajina pod Sněžkou“ je zde návrh na zvýšení poplatku z pobytu od 1. ledna 
2021 na 26 Kč. Poplatníkem poplatku z pobytu je fyzická osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem 
poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta uvedl, že se nemění vyhláška, ale jen taxa z 21 Kč na 26 Kč. Pětikoruna navíc je na 
spolufinancování připravovaného projektu „Krajina pod Sněžkou“. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 2/2020 o místním poplatku za pobyt dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

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

Rozpočtovým opatřením č. 5/2020 se navyšují příjmy o 1.127.925,23 Kč, což je hlavně navýšení 
nájemného od společnosti Mega Plus s.r.o. a navýšení dotací na tři etapy veřejného osvětlení. Výdaje se 
snižují o 1.725.065,44 Kč, kde se jedná o přesun akce Chodníky v Janských Lázních na rok 2021, navýšení 
odměn členů zastupitelstva a navýšení o zálohu na III. etapu VO. Dále jsou zde přesuny mezi položkami 
schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal na navýšení o 800 tis. Kč od společnosti MEGA PLUS s.r.o. Ved. ES odpověděl, že se 
jedná o spoluúčast na rekonstrukci veřejného osvětlení na centrálním parkovišti. Na navýšení o 250 tis. Kč 
u odměn členů zastupitelstva města se zeptal pan Tippelt ml. Tajemnice uvedla, že do konce roku podle 
čerpání nějaké finance budou v rozpočtu chybět a také bude muset být vyplaceno odchodné starostovi 
města, na které má podle zákona o obcích nárok. Pan Janovec se zeptal na veřejné osvětlení. Ved. TH 
odboru odpověděl, že 3. etapa VO se řešila až letos a proto nebyla v příjmech ani výdajích. U 1. etapy se 
jedná o dofakturování toho, co zbývá dodělat. Hlavní problém byl v dotaci, která byla letos schválená a 
zrealizovaná. Většinou jeden rok žádáme a druhý rok realizujeme. Na centrálním parkovišti tomu tak 
nebylo. Přesun 3.877.402 Kč na chodníky do roku 2021 je z důvodu administrativních úkonů, i když 
chodníky už jsou hotové, ale nejsou ještě zkolaudované. Účetně se to bude řešit až v roce 2021. Starosta 
požádal předsedu finančního výboru, který uvedl, že se nemá k čemu vyjadřovat.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým 
se zvyšují příjmy o 1.127.925,23 Kč a snižují výdaje o 1.725.065,44 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Rezignace stávajícího starosty města na funkci k 30.11.2020  
  

Starosta města Ing. Jiří Hradecký oznámil ústně rezignaci na funkci starosty města a člena rady ke 
dni 30.11.2020 s tím, že si ponechá mandát člena zastupitelstva města. Starosta řekl, že již při zvolení říkal 
svým kolegům, že celý mandát nenaplní. Stanovil si cíl dokončit konverzi parovodu a opravit průtah 
městem. Uvedl také, že v minulém týdnu město získalo dotaci na veřejné WC, které by mělo být v příštím 
nebo dalším roce opraveno. Vzhledem k tomu, jak jsou nastavené opravy veřejného osvětlení, 
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financování, dotace, projekty, tak může říci, že má splněno. Dále řekl, že po 10 letech starostování je 
unavený a cítí nutnost si odpočinout.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně vzalo rezignaci starosty na funkci starosty na vědomí s tím, že mandát 
člena zastupitelstva města si ponechá. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Volba nového starosty s funkcí od 01.12.2020  
  

Starosta požádal o návrhy na funkci starosty od 01.12.2020. Pan Tippelt st. navrhnul pana Petra Janovce. 
Ing. Kout nejprve poděkoval starostovi s tím, že odvedl kus kvalitní práce, za kterou se celé Janské Lázně 
nemusí stydět. Na městě je to vidět a je to z velké části dílem starosty. Doufá, že následovníci se mu 
minimálně vyrovnají. Ing. Kout na funkci neuvolněného starosty navrhnul pana Petra Hřebačku, který při 
volbách získal nejvíce hlasů a zvítězil. Oceňuje jeho lidské vlastnosti a povědomí lidí ho do funkce 
kvalifikuje. Pan Janovec návrh nepřijal.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání zvolilo pana Petra Hřebačku neuvolněným starostou 
města Janské Lázně s funkcí od 01.12.2020. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dosavadní starosta poblahopřál nově zvolenému starostovi a popřál mu hodně úspěchů. Pan Hřebačka 
poděkoval za důvěru s tím, že bude pokračovat v nastoleném směru. 
Starosta z důvodu, že nyní chybí jeden člen rady města, navrhnul doplnit program jednání o bod č. 7 
Doplnění a převolení členů rady města, včetně místostarosty. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen.  
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

7. Doplnění a převolení členů rady města  
  

Starosta požádal o návrhy na pátého člena rady města. Mgr. Bejdák navrhnul pana Josefa Zilvara, ze 
stejného politického uskupení.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně zvolilo pana Josefa Zilvara členem rady města od 01.12.2020.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Z důvodu, že je volné místo 1. místostarosty, tak požádal o převolení a navrhnul, aby Ing. Pavel Kout, který 
je nyní 2. místostarostou, byl zvolený 1. místostarostou. Jiný návrh nebyl předložen. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně zvolilo pana Ing. Pavla Kouta 1. místostarostou města od 01.12.2020, 
který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dále starosta požádal z důvodu, že nyní chybí 2. místostarosta o návrhy na tuto funkci. Pan Hřebačka 
navrhnul pana Iva Boleslavského. Jiný návrh nebyl předložen. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně zvolilo pana Ivo Boleslavského 2. místostarostou města od 01.12.2020.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
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Starosta města řekl, že mu bylo potěšením pracovat se zaměstnanci městského úřadu a poděkoval jim s tím, že 
spolupráce byla dobrá a je to vidět. Dále poděkoval zastupitelům, kteří byli naladěni na stejné vlně.  
Pan Hřebačka poděkoval starostovi za jeho práci a myslí si, že bude těžké navazovat na jeho schopnosti.  
Tajemnice také poděkovala panu starostovi za sebe a zaměstnance úřadu za odvedenou práci a za dobrou 
spolupráci s tím, že se s ním samozřejmě ještě rozloučí na konci měsíce.  
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Ing. Kout z důvodu, že to bude jiná situace při neuvolněné funkci a nebude to mít Petr Hřebačka lehké, 
vyzval zastupitele o pomoc, návrhy, nápady, včetně kritiky.  

 Pan Košťál se zeptal na odměnu uvedenou v programu u bodu 6. Tajemnice uvedla, že neuvolněný 
starosta bude mít minimální odměnu podle zákona. Zastupitelé budou mít možnost ji navýšit v souladu 
s nařízením vlády. Z důvodu, že na dnešním jednání došlo i k jiným změnám ve funkcích, tak připraví návrh 
do příštího jednání zastupitelstva města.  

 Dle starosty po rozhodnutí poslanecké sněmovny přijdou města a obce o spoustu peněz. Město přišlo 
z RUD v letošním roce z 11 mil. Kč o 2,5 mil. Kč, mediálně bylo prodáno, jak přidali na občana 1.250 Kč 
(850 tis. Kč) a o další přijde v příštím roce díky zrušení superhrubé mzdy. Dle starosty jsou to jen řeči, že je 
potřeba investovat, když není na provozní náklady. Investice nepřipadají v úvahu a to co je rozdělané se 
bude financovat z našetřených peněz. Pan Babiš a paní Schillerová dělají všechno proto, aby města a obce 
zkrachovaly. Dle pana Janovce některá města neschvalují rozpočet, protože neznají náklady. Tady je 
úvaha, že se rozpočet schválí a bude se upravovat podle černých scénářů. Dle starosty výdaje známe a 
příjmy máme doporučené z kalkulačky Ministerstva financí a Svazku měst a obcí. 

 
 
 
Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.40 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na 21. prosince 2020 od 17 hodin. 
Pracovní jednání bude 30. listopadu 2020 od 15.30 hodin.  

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Věra Válová  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 12/20 ze dne 23.11.2020 

 

   Usnesení č. Z 99/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 11. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 100/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   ruší 
   usnesení č. Z 77/08/20 ze dne 27.04.2020 (uzavření zástavní smlouvy na pozemek). 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt ml. 

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 101/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření kupní smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemene, na základě které město Janské Lázně 

prodává společnosti RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 pozemek označený 
p.p.č. 172/16 v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 
1611 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších na základě 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 603-262/2020, vypracovaného Stanislavem Noskem, 
Fügnerova 42, 54301 Vrchlabí a zmocňuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. (příloha č. 1 zápisu). 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt ml.  

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 102/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   akceptuje 
   osobní ručení Ing. Martina Kulíka v případě neplnění závazku společnosti RODOP a.s. z kupní smlouvy 

(příloha č. 2 zápisu). 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt ml.  

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 103/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   Statut sociálního fondu města Janské Lázně dle předloženého návrhu. 

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

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 104/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   jmenuje 
   za členy správní rady sociálního fondu města Ing. Pavla Kouta a Iva Boleslavského. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Kout, p.Boleslavský 

2 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 105/12/20 

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

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 2/2020 o místním poplatku za pobyt dle 
předloženého návrhu. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Duda 

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 106/12/20 

   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. 5/2020, kterým se zvyšují příjmy o 1.127.925,23 Kč a snižují výdaje o 
1.725.065,44 Kč. 

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

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 107/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   rezignaci starosty na funkci starosty s tím, že mandát člena zastupitelstva města si ponechá. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Vorel, p. Duda 

2 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 108/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana 

Petra Hřebačku neuvolněným starostou města Janské Lázně s funkcí od 01.12.2020. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Tippelt ml.,p.Hřebačka 

2 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 109/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   doplnění dnešního programu jednání zastupitelstva města o bod č. 7 – Doplnění a převolení členů rady 

města. 

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

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 110/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana 

Josefa Zilvara členem rady města od 01.12.2020. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Zilvar 

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 111/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana 

Ing. Pavla Kouta 1. místostarostou města od 01.12.2020, který bude zastupovat starostu v době jeho 
nepřítomnosti. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing. Kout 

1 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 112/12/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana 

Iva Boleslavského 2. místostarostou města od 01.12.2020. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Boleslavský, 

p. Tippelt st. 

2 

         Termín: 23.11.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 
starosta 

 
Věra Válová  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


