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Zápis č. 13/20 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

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

 
Zápis vyhotovila: E. Hronešová dne: 28.12.2020 

 
Přítomni: 11 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Ing. Petr Straka - ved. TH odboru 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Jiří Martinek - ved. ES odboru 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
  
2 občané  

 

Nepřítomni: Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ omluvena 
 Ing. Tomáš Vojtěch - člen zastupitelstva města omluven 
 Jiří Vorel - člen zastupitelstva města 

Norbert Tippelt ml. - člen zastupitelstva města 
omluven 
omluven 

 

 Ing. Jan Vojtěch - člen zastupitelstva města 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 návrhu rozpočtu města na rok 2021  ved. ES odboru 

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

3. Projednání návrhu odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města 

 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 11 členů zastupitelstva města. 
 

  

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu hlasování 
 

Starosta města pan Petr Hřebačka 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 Josef Zilvar a pan Mgr. Filip Bejdák. Zápisem byla pověřena paní 
Elen Hronešová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 12. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 99/12/20 - Z 112/12/20  vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 12. 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 návrhu rozpočtu města na rok 2021  
  

Návrh rozpočtu města na rok 2021 byl připraven k projednání s příjmy ve výši 33.720.923,23 Kč a výdaji ve 
výši 33.720.923,23 Kč jako rozpočet vyrovnaný. Návrh byl projednán se zastupiteli města na pracovním 
jednání a ve finančním výboru. Byl zveřejněn na úřední desce dne 04.12.2020, včetně elektronické.  
Vedoucí ES odboru informoval, že dotaci na chodníky ve výši 3.810.000 Kč, která byla plánována ještě do 
rozpočtu pro letošní rok, obdrží město až v roce 2021. Rozpočet se tak stane ziskovým, přebývající částka 
bude uložena do rezerv a následně bude využita na základě rozpočtových opatření v příštím roce. 
Příjmy daňové, nedaňové i kapitálové vycházejí ze skutečnosti k 30.10.2020. Dotace jsou rozpočtovány dle 
skutečnosti nebo avíza k dotaci. Výdaje provozní vycházejí ze skutečnosti předcházejících let 
s přihlédnutím ke stávající situaci s COVID-19. Příspěvek na provoz PO Základní a mateřskou školu je 
poskytnut ve výši 900.000 Kč s podmínkou vyúčtování. Na základě členství města ve sdruženích a svazcích 
a žádostí neziskových organizací o poskytnutí příspěvků, byly v rozpočtu zahrnuty tyto příspěvky: 
 

Organizace Příspěvek 

SK Janské Lázně – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 0 
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SK Janské Lázně – příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 0 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz oddílů sportovců 0 

SK Janské Lázně – příspěvek na pořádání závodu Krk.70MBT 0 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz SK odd. fotbalu 0 

Centrum handic. lyžařů 0 

SK HS 0 

TJ Maratonstav 10000 

SDH Janské Lázně 0 

Veselý výlet 28000 

Knihovna Trutnov 4000 

Příspěvek na činnost seniorů žijících v J. Lázních (klub důchodců) 56000 

SMO Krkonoše 25000 

Sdružení obcí Východních Krkonoš 85700 

Sdružení Glacensis, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, 
Sdružení lázeňských míst ČR 

34200 

Spolek MAS Krkonoše   6990 

Sdružení tajemníků 1500 

Oblastní charita Červený Kostelec 0 

Proškolák 0 

 
O přidělení dalších příspěvků bude vzhledem k finanční situaci rozhodnuto v 1. čtvrtletí 2021. 
 
Investiční a ostatní výdaje v rozpočtu jsou rozpočtovány tyto akce: 
 

Paragraf Účel použití 

§ 2212 Dešťová kanalizace (spoluúčast) + opravy komunikací 

§ 2219 Opravy chodníku Arnika, Chodníky (podél 3/2961) 

§ 3111 Plot kolem MŠ, oprava střechy MŠ 

§ 3113 Oprava střechy, štítů a schodiště ZŠ 

§ 3612 Oprava vedení topení, okna čp. 85 Quisisana 

§ 3613 Oprava fasády čp. 85 Quisisana 

§ 3631 Realizace VO II. etapa 

§ 3639 

Doplnění technické mapy (data, měření), zaměření graf. podkladů, spoluúčasti na 
dotacích, projekty dosud nespecifikované, Aktualizace pasportu MK, Strategický 
rozvojový plán obce 
 

 
Diskuse k tomuto bodu: 
P. Janovec - dotaz, zda v rozpočtu opravdu nejsou plánovány příspěvky. 
Starosta doplnil, že rozpočet je dobře sestavený a počítá se pouze s příspěvky, které platíme každoročně a 
s členskými příspěvky sdružením. 
Ing. J. Hradecký - upřesňující dotaz na dotaci na chodníky - oproti původním předpokladům příjmy i výdaje 
na chodníky budou v rozpočtu až na rok 2021 a podle toho byl také aktuálně upraven rozpočet na rok 
2020. Vedoucí ES dále informoval o celkovém aktuálním stavu financí na účtech města. 
Ing. J. Hradecký - upozornil, že s ohledem na situaci s opatřeními vlády budou pravděpodobně podstatně 
nižší příjmy z ubytovacích poplatků. 
F. Bejdák se dotázal na spoluúčast města v dotaci na chodníky, zda je v rozpočtu na příští nebo letošní rok 
- vedoucí TH odboru potvrdil, že se všechny výdaje i příjmy přesouvají do příštího roku. 
V. Válová požádala o umožnění nákupů pro seniory od ledna znovu dvakrát měsíčně - je to v kompetenci 
rady města. 
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P. Janovec - zda, případně kdy, se bude rozhodovat o přidělení dotací - starosta odpověděl, že rada města 
připraví nová pravidla a podmínky pro přidělování do února, kdy je plánováno první zasedání 
zastupitelstva. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočet města Janské Lázně na rok 
2021 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 33.720.923,23 Kč a výdaji ve výši 33.720.923,23 Kč, jako 
rozpočet vyrovnaný, který je přílohou zápisu č. 1. Financování z ušetřených prostředků minulých let je 
222.299,69 (úvěr TTR Carraro). Příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola, okres Trutnov je poskytnut ve výši 900.000 Kč s podmínkou vyúčtování. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo poskytnutí výše uvedených příspěvků 
organizacím a sdružením a uzavření veřejnoprávních smluv a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6/2020  
  

Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 se snižují příjmy o 2.983.525,23 Kč, což je hlavně přesun dotace na VO 
a chodníky na rok 2021.  
Výdaje se snižují o 1.230.000 Kč, kde se jedná o snížení podílu na sdružené prostředky VAK Trutnov 
(690.000 Kč) a přesun nákladů TS do roku 2021 na případné pořízení techniky k čištění chodníků. 
Dále jsou zde přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu, které neovlivňují výši příjmů ani výdajů. V 
těchto přesunech jsou zahrnuty např. snížení výdajů na dešťovou kanalizaci, sdružené prostředky na 
kanalizaci Duncan, které jsou použity na zálohu na VO, kabeláž na výzdobu a výměnu oken čp. 85 
Quisisana. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Vedoucí ES odboru informoval o aktuálním stavu financí na účtech města. 
Ing. J. Hradecký konstatoval, že hospodaření v uplynulém roce bylo dobré, protože původní rozpočet byl 
mínus 7 mil. Kč a výsledek je plus 2 mil. Kč. 
Vedoucí ES odboru dále ještě informoval, že odvod 21% DPH z prodeje pozemku u Omnie připadne na 
příští rok. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým 
se snižují příjmy o 2.983.525,23 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání návrhu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města  
  

Při výpočtu výše odměny se vychází z nařízení vlády, které stanoví výši odměn (od 0 Kč až do maximální 
výše stanovené v příloze nařízení). Z důvodu rezignace starosty Ing. Jiřího Hradeckého a změnou funkce z 
uvolněné na neuvolněnou, bylo třeba rozhodnout o výši odměny pro nového starostu p. Petra Hřebačku. 
Neuvolněný starosta má nárok nejméně na 0,3násobek odměny uvolněného starosty, což je 16.226 Kč 
měsíčně. Nejvýše však do maximální výše stanovené nařízením vlády, což je 32.451 Kč. O výši odměny 
rozhoduje zastupitelstvo města. Z důvodu změn také na postech 1. a 2. místostarosty a člena rady města 
je v návrhu dále řešena odměna i těchto funkcí.  
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Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města od 01.01.2021 dle návrhu a projednání (příloha zápisu č. 2). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 P. Janovec - dotaz na ustavení lázeňské komise - odpověděl Ing. Hradecký, že dle Statutu lázeňského místa 
musí ze zákona být jmenována lázeňská komise. Na minulém jednání rady města už tato komise byla 
jmenována, zatím ale zastupitelé nedostali ověřený zápis z jednání. 

 M. Košťál - dotaz na přechody (na náměstí a u školy) na nové komunikaci centrem města, kde jsou sice 
značky, ale není vodorovné značení, zda je to tedy skutečný přechod, který dává chodcům přednost. Ved. 
TH odboru odpověděl, že komunikace není v majetku města, ještě neproběhla kolaudace a je zatím 
schváleno její předčasné užívání. Město prověří tuto skutečnost a vznese dotaz, jak to má správně být. 

 
 
První místostarosta a starosta města na závěr popřáli krásné Vánoce, všem hodně zdraví a shovívavost s dalšími 
opatřeními, která všechny čekají v příštím roce. 
Jednání bylo ukončeno v 17.35 hodiny 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na březen 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Josef Zilvar  Mgr. Filip Bejdák 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 13/20 ze dne 21.12.2020 

 

   Usnesení č. Z 113/13/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 12. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 21.12.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 114/13/20 

   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, rozpočet města na rok 2021 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 33.720.923,23 Kč a 
výdaji ve výši 33.720.923,23 Kč, jako rozpočet vyrovnaný, který je přílohou zápisu č. 1; financování z 
ušetřených prostředků minulých let je 222.299,69 (úvěr TTR Carraro). Příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, okres Trutnov je poskytnut ve výši 900.000 Kč s podmínkou 
vyúčtování. 

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

         Termín: 21.12.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 115/13/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok 
2021 organizacím: 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
MAS Krkonoše – 6.990 Kč 
a dále schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv a zmocňuje starostu k podpisu těchto smluv. 

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

         Termín: 21.12.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 116/13/20 

   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. 6/2020, kterým se snižují příjmy o 2.983.525,23 Kč. 

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

         Termín: 21.12.2020 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 117/13/20 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 01.01.2021 dle projednání (příloha zápisu č. 2). 

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

         Termín: 21.12.2020 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Josef Zilvar  Mgr. Filip Bejdák 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 


