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Zápis č. 14/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 22. března 2021 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 27.03.2021 
 
Přítomni: 14 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 
  
9 občanů  
Jakub Rus - manažer SOVK 

 

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. Projednání založení lokální DMO pro region východní 
Krkonoše – Krajina pod Sněžkou 

Z 91/11/20
 

starosta
 

2. Projednání vyúčtování za rok 2020 a schválení 
dodatku ke smlouvě o pečovatelské službě 

R 542/50/21
 

tajemnice
 

3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města 
na období 2022 - 2026 

R 546/50/21
 

ved. ES odboru
 

4. Delegace zástupce města na valnou hromadu Vak 
Trutnov, a.s. a návrh zástupce do představenstva 

 tajemnice
 

5. Projednání návrhu OZV č. 1/2021 o místním poplatku 
z pobytu 

 tajemnice
 

6. Projednání převodu p.p.č. 288/5 v k.ú. Č.H. (ÚZSVM) R 513/47/21
 

ved. TH odboru
 

7. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města, zrušení 
nebo změna deklarace 

R 544/50/21 
Z 550/26/13 

ved. ES odboru
 

8. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021  ved. ES odboru
 

9. Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Vytápění 
MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ 

 ved. TH odboru 

- - Diskuse – různé   

 
Pro zasedání zastupitelstva města byla přijata opatření v souladu s hygienickými podmínkami, které stanovilo 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky z důvodu COVID-19. 
 
Přítomno 14 členů zastupitelstva města. 
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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: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
 

 
 
 

Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta města, a to o bod č. 9 – žádost o dotaci na akci 
„Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. Hlasováním byl program jednání 
s doplněným bodem 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 Jiří Vorel a pan Ing. Jan Vojtěch. Zápisem byla pověřena tajemnice 
paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
Ing. Jan Vojtěch, p. Vorel 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 13. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 114/13/20 – Z 116/13/20 ES odbor vyřízeno 

Z 117/13/20 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 13. 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. Projednání založení lokální DMO pro region východní Krkonoše – Krajina pod Sněžkou Z 91/11/20 
  

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. 
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Administrativa projektu by přešla na organizaci SOVK. Plánem je založení spolku. Počítá se se zkušebním 
provozem na obci Malá Úpa. 
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 
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. Cílem je založit organizaci, která bude 
zájmovým skupinám poskytovat veškeré výhody v regionu. Poplatek z pobytu se bude elektronicky 
evidovat pomocí softwaru a bude třeba pozitivně motivovat ubytovatele kartou hosta, která bude o 
slevách ale také o službách. V jednání jsou 2 dodavatelé softwaru, a to rakouský Feratel a slovenský 
Cardberg. Karta hosta nebude mířit jen na turisty, ale také na místní občany. Celý systém bude také sbírat 
data, která jsou důležitá např. pro získávání dotací. Financování organizace bude tím, že horské obce 
Janské Lázně, Malá Úpa, Černý Důl a Pec pod Sněžkou budou dávat 5 Kč z každého vybraného poplatku a 
podhorské obce Mladé Buky, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Trutnov a Žacléř 10 Kč.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Duda řekl, že v materiálech, které dostali zastupitelé, je nabídka výhod neurčitá a nepřijde mu 
atraktivní. Pan Rus odpověděl, že nabídka bude postupně upřesňovaná v souvislosti s výběrem softwaru a 
předložena pravděpodobně v červnu. Dále se pan Duda zeptal na software, a zda je připravená cenová 
nabídka pro ubytovatele. Pan Rus odpověděl, že ten bude pro ubytovatele zdarma, včetně karty hosta a 
servisu (helpdesk), na který se zeptal pan Janovec. Mgr. Bejdák se zeptal na další kroky a představu, co 
bude dál. Pan Rus sdělil, že na zastupitelstvu v červnu by mělo být rozhodnuto, zda do toho město půjde 
nebo ne, zda zastupitelstvo schválí založení organizace a bude zakládajícím členem. Tajemnice se zeptala 
na pilotní projekt, který měl být v letní sezóně 2021 na Malé Úpě. Dle pana Rusa se to v létě nestihne, ale 
snad v zimní sezóně. Ing. Vojtěch se zeptal na to, jak to budou moci využívat místní. Dle pana Rusa budou 
mít k dispozici také kartu stejně jako turisté. Jak ke kartě místní občan přijde, se zeptal pan Košťál. Nabízí 
se dle pana Rusa např. obecní úřad nebo infocentrum. Starosta za prezentaci poděkoval s tím, že bude 
k projektu další pracovní jednání.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi přípravu projektu „Krajina pod Sněžkou“ vzalo 
na vědomí.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání vyúčtování za rok 2020 a schválení dodatku ke smlouvě o pečovatelské 

službě 

R 542/50/21 

  

Na zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o spolupráci a 
poskytování pečovatelské služby Domem s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou. Každoročně je 
uzavírán dodatek s vyúčtováním roku předchozího a vypočítanou zálohou na další rok.  
Na rok 2021 je stanovena záloha ve výši 202.000 Kč (2020 – 238.000 Kč, 2019 - 239.000 Kč, 2018 - 164.000 
Kč). Příjemce dotace (DPS) vrátí nevyčerpanou dotaci z roku 2020 = přeplatek z finančního vypořádání ve 
výši 45.850 Kč poskytovateli (město JL) do 31.03.2021. V současné době využívá pečovatelskou službu 7 
občanů města. V loňském roce to bylo 6 občanů. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace 
ze dne 23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou 
službou Svoboda nad Úpou a zmocnilo starostu k podpisu tohoto dodatku. 
 

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

3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2026 R 546/50/21 
  

Střednědobý výhled rozpočtu vychází ze skutečnosti r. 2020 a rozpočtu na rok 2021. Propad příjmů v roce 
2021 vzhledem ke covidové situaci bude pravděpodobně o 13 – 19 % (4 až 8 mil. Kč) oproti roku 2020. 
Pokud se "svět" vrátí do normálu, můžeme se dostat na růst v příštích letech cca o 3 – 5 % (zohledněno s 
inflací). Výhled v sobě zahrnuje dopady COVIDu a zrušení superhrubé mzdy s dopady do roku 2021 (dle 
současných předpokladů)a růst daňových příjmů po COVIDu (po propadu). 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města 
Janské Lázně na období 2022 až 2026. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání zástupce města na valnou hromadu Vak Trutnov, a.s. a návrh zástupce do 

představenstva 

 

  

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. je svolána na 31.05.2021 od 10 hodin. Na 
tuto VH musí být delegován zástupce města s právem hlasování usnesením zastupitelstva. Starosta města 
navrhuje, aby jím byl místostarosta pan Ing. Pavel Kout a náhradníkem pan Martin Košťál. 
Ing. Jiří Hradecký ústně rezignoval na funkci člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s., a to ke dni, kdy tuto rezignaci vezme na vědomí představenstvo společnosti na valné 
hromadě tak, aby členství mělo kontinuitu na volbu nového zástupce města Janské Lázně. Navržen je 
starosta pan Petr Hřebačka. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi delegovalo Ing. Pavla Kouta jako zástupce 
města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 
31.05.2021; jako náhradníka určilo pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dále Zastupitelstvo města Janské Lázně navrhlo pana Petra Hřebačku jako zástupce za člena ke zvolení za 
člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto dosavadního člena 
představenstva Ing. Jiřího Hradeckého. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání návrhu OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  
  

Tajemnice předložila návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Na základě nově 
přijatého zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
(tzv. daňový balíček) ze dne 22.12.2020 a který obsahuje mimo jiné i dílčí novelu zákona o místních 
poplatcích, došlo od 01.01.2021 ke zúžení předmětu poplatku u místního poplatku z pobytu. Nově tak 
ustanovení § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích uvádí, že předmětem poplatku není vedle pobytu, při 
kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, též pobyt ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Ustanovení čl. 2 odst. 1 věty druhé stávající OZV se 
tak dostává do rozporu s ustanovením § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích. V návaznosti na tuto 
skutečnost je také upravené i související osvobození a body 1 a 2 v čl. 8 odst. 1 písm. c) OZV jsou bez 
náhrady vypuštěné. Poplatek zůstává 26 Kč. Nový návrh OZV byl zkonzultován s odborem kontroly a 
dozoru Ministerstva vnitra ČR. 
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Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 
1/2021 o místním poplatku za pobyt dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání převodu pozemku p.p.č. 288/5 v k.ú. Č.H. (ÚZSVM) R 513/47/21 
  

Pro získání pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 7 m², ležícího pod tělesem místní 
komunikace v Modrokamenné ulici (naproti čp. 178 Adrie) je nutné na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) podat žádost obsahující prohlášení k obecnímu majetku, prohlášení ve věci 
veřejné podpory, usnesení zastupitelstva o schválení bezúplatného převodu a usnesení z ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města. Rada města předběžně souhlasila s převodem pozemku do vlastnictví 
města Janské Lázně s tím, že rozhodující slovo bude mít zastupitelstvo města. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi prohlásilo, že v případě pozemku p.p.č. 288/5 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších se nejedná o majetek, o který obec požádala dle § 2c a § 8 zákona č. 
172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání prohlásilo, že v případě pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších město Janské Lázně nečerpalo a nebude čerpat dotace dle zákona č. 215/2004 Sb., o 
úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo bezúplatný převod p.p.č. 288/5 k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo text žádosti o bezúplatný převod: 
Žádost o bezúplatný převod 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště Hradec Králové 
odbor Odloučené pracoviště Trutnov 
Horská 5 
541 18 Trutnov 
 
Žádáme o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 288/5 v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších o 
výměře 7 m² v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Komunikace je zařazena jako místní komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž 
těleso je ve vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní provádí město Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

7. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města, zrušení nebo změna deklarace Z 550/26/13 

R 544/50/21 
  

Z důvodu pandemie bylo rozhodnutí o poskytnutí dotací odloženo z podzimu 2020 na jaro 2021. Situace se 
však nelepší a finanční bilance města pro rok 2021 není stále jistá. Rada města se dohodla, že vyhoví 
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pouze žádostem na nejnutnější výdaje na provoz a existenci spolku či organizace. Další případné dotace 
města na podporu celoroční činnosti nebo jednorázové akce budou vyhlášeny v závislosti na vývoji 
epidemie. Rada města schválila výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2021 s 
omezením pouze na nejnutnější provozní a existenční výdaje z důvodu probíhající epidemie COVID-19 a s 
ní související vládní opatření, která negativně dopadají i na rozpočet města s termínem podání žádosti do 
19.03.2021 na předepsaném formuláři. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích podali zastupitelé Petr Janovec, Věra Válová, 
Jiří Vorel, Ivo Boleslavský a Mgr. Filip Bejdák. Ing. Kout k tomu uvedl, že na podzim 2020 byla nejistá 
finanční situace s ohledem na pandemii a proto bylo rozhodnuto, že se výzva k podávání žádostí o dotace 
odloží na jaro 2021. Bohužel, finanční situace města je dále nejistá a ještě nějakou dobu bude. Proto rada 
města vypsala výzvu k podávání žádostí s omezením na základní, existenční a provozní výdaje. Další 
případné dotace města budou vyhlášeny v závislosti na vývoji epidemie, kterou lze těžko předvídat. 
Žádosti byly podané tři, a to od Linky bezpečí z.s. a dvě od Sportovního klubu Janské Lázně. Žádosti byly 
projednané na pracovním jednání zastupitelstva města s tím, že žádostem sportovního klubu bude 
vyhověno částečně a žádost Lince bezpečí zamítnuta. 
Návrh vyhovět žádostem: 
• Sportovní klub Janské Lázně z.s. – příspěvek na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu (oddíl 

fotbalu) snížit z požadovaných 506.000 Kč na 100.000 Kč  
• Sportovní klub Janské Lázně z.s. – příspěvek na provoz všech oddílů sportovního klubu snížit 

z požadovaných 295.000 Kč na 200.000 Kč, ve kterém bude zahrnutý příspěvek na 26. ročník 
mezinárodního turnaje ve stolním tenisu 15.000 Kč a příspěvek 30.000 Kč na pořádání závodu 
cyklistického závodu Krkonošská 70MBT  

Návrh nevyhovět žádosti: 
• Linka bezpečí, z.s. – z důvodu velmi omezených financí města v souvislosti s pandemií COVID-19 
Ing. Kout dále uvedl, že je to těžká situace jak pro město, tak pro sportovní klub. Bohužel finanční situace a 
ekonomický výhled je obtížný a těžko predikovaný. Již dnes je zřejmý propad financí. Ved. ES odboru 
k tomu sdělil, že zpracoval příjmy loňského a letošního února, kde je propad v daňových příjmech o 16% 
(450 tis. Kč) a u poplatku z pobytu je propad 73%, což by znamenal propad 4 mil. Kč. Jeho vize je 5,5 – 6 
mil. Kč. Ing. Kout dále v diskusi řekl, že s dotací pro sportovní klub souvisí deklarace z roku 2013, kterou 
deklaruje vůli podporovat všechny oddíly. Město se jí nezříká, ale v té době nikdo nevěděl, že může přijít 
až takto kritická situace. To v té deklaraci není zohledněno. Následně Ing. Kout zmínil hlavní zásady 
deklarace, a to že v návrhu rozpočtu města bude každoročně vyčleněna částka na podporu všech oddílů a 
částka na podporu ostatních aktivit jako podíl z nájemného z pozemků v lokalitě za Lesním domem od 
společnosti MEGA PLUS s.r.o. ve výši 450 tis. Kč s každoročním nárůstem o míru inflace za obdobných 
podmínek, jak je stanoveno mezi městem a společností MEGA PLUS s.r.o. Za letošní rok město toto 
nájemné ani neobdrží, což je třeba zmínit. Ing. Kout navrhnul revokovat usnesení z roku 2013 a doplnit 
deklaraci o znění: výše podpory sportovnímu klubu, stejně jako ostatním žadatelům, může být upravena 
s ohledem na ekonomickou situaci města. Deklarace je čestný závazek města a dobrá vůle, ale musíme 
reagovat na stávající situaci. Starosta k tomu uvedl, že zastupitelé o tom jednali na pracovní schůzce. 
Všichni snad pochopili, že situace není jednoduchá. Nikdo nechce sportovní klub odříznout od finančních 
prostředků a všichni si přejí, aby to kluby vydržely a situace se zlepšila. Dál se do diskuse přihlásil pan Josef 
Košťál s tím, že se může zdát, že to nesouvisí s projednávaným bodem, ale opak je pravdou. Na deklaraci 
ještě nezaschly podpisy a už měl na stole žalobu o určení výše nájemného na Košťálce, které bylo 
vypočteno z této deklarace. Deklarace dle jeho názoru je nešťastná a vznikla za pohnutek v té době 
známých. Jeho boj stále není u konce. Celá věc není uzavřená a měl chuť to prásknout. Dle pana Košťála 
může paní tajemnice potvrdit, kolikrát odpovídala na dotazy soudu a soudních znalců. Nyní je jak 
postřelený zajíc. Pan Košťál dále řekl, že podle toho byla stanovena cena v místě obvyklá a tak budeš 
platit. Celá deklarace byla dohodnutý sponzorský dar, který se vysmekl účetnictví a přetavil se na 
nájemné. Když deklarace skončí a vše bude pojmenováno pravými jmény, tak bude jenom rád.  Dle 
starosty už žádný transfer neexistuje a je to brané čistě z nájmu pozemku za Lesním domem. Podle pana 
Havliny deklarace vznikla v době za starosty Ing. Němce a sportovní klub byl poslední, kdo to chtěl. 
Sportovní klub chtěl dohodu, ale podle městského právníka to nešlo jinak udělat. Dále pan Havlina řekl, že 
21.12.2020 prošel rozpočet jako vyrovnaný, tak jestli se počítalo se s propadem? Za sportovní klub chápe 
situaci a zeptal se, zda se jedná o tento rok nebo o další roky? Starosta k tomu uvedl, že jestli to je jen na 
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tento rok nikdo neřekne a nikdo neslíbí. Stát má dle ministryně financí peníze do poloviny roku. V prosinci 
se ještě nevědělo, jakým způsobem budou chodit daně, jestli budou poplatky z ubytování atd. Obce 
očekávaly od státu nějakou pomoc vyrovnat ztráty, ale zatím se tak nestalo. Ing. Kout uvedl, že se bál, že 
to špatně dopadne, ale až takhle špatně, to ho nenapadlo. Ved. ES odboru doplnil, že jak se dopočítal k 
mínusu 4 mil. Kč, tak k tomu bude připočtený ještě odklad nájemného 1,5 mil. Kč. Pan Janovec se zeptal, 
zda platí to, že pokud to bude ekonomicky možné, tak město se k dotacím vrátí v průběhu roku.  Dle 
starosty ano, každý subjekt si může žádat i v průběhu roku.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi revokovalo usnesení č. Z 550/26/13 ze dne 
21.01.2013 a schválilo doplnění tohoto usnesení o to, že výše podpory Sportovnímu klubu Janské Lázně 
stejně jako ostatním žadatelům o podporu může být upravena s ohledem na ekonomickou situaci města. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Sportovnímu klubu 
Janské Lázně z.s. ve výši 200.000 Kč na činnost a provoz všech oddílů sportovního klubu (z toho 15.000 Kč 
na turnaj stolního tenisu a 30.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB) a poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 
Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu; dále schválilo uzavření veřejnoprávních smluv a 
pověřilo starostu k podpisu těchto smluv. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi nevyhovělo žádosti o příspěvek spolku Linka 
bezpečí, z.s., IČ: 61383198. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

8. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021  
  

Rozpočtovým opatřením č. 1/2021 se navyšují příjmy o 2.089.313,91 Kč a výdaje o 4.484.379,09 Kč, kde se 
jedná o navýšení DPH o 1.385.000 Kč (RODOP), odkoupení dešťové kanalizace od KHK za 894.880,05 Kč a o 
dorovnání schodku hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020 ve výši 38.889,04 
Kč (navýšení energií a snížení příjmů ZŠ). Do opatření bylo doplněno 300.000 Kč dle projednání bodu č. 7. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021, který 
se zvyšují příjmy o 2.089.313,91 Kč a výdaje o 4.484.379,09 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

9. Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce 

rozvodů a těles ÚT“ 

 

  

V souvislosti se změnou média z páry na horkou vodu byl zaregistrovaný snížený výkon, zvýšená spotřeba 
a celková špatná funkčnost topení. Po odborné prohlídce byl konstatován havarijní stav. Byl nalezen 
dotační titul k získání dotace ve výši 90%. V rámci vypsaného dotačního podprogramu Ministerstva financí 
ČR je možné zažádat o podporu na projekty, jejichž cílem je modernizace základních a mateřských škol v 
působnosti obcí. Město Janské Lázně může žádat o podporu na projekt „Vytápění MŠ Janské Lázně – 
rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“, který řeší kompletní výměnu zastaralého systému vytápění mateřské 
školky. Jednou z nedílných součástí žádosti je souhlas zastupitelstva s investičním záměrem a podáním 
žádosti o dotaci. Max. výše dotace je 90%, max. 20 mil. Kč a podání žádosti do 18.04.2021. 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta potvrdil, že ve školce byly ohromné problémy a topení je ve špatném stavu, zastaralé a 
neekonomické. Podle pana Vorla tam po výměně bude taková úspora, že se spoluúčast do 1 – 2 let vrátí.  
Podle ved. TH odboru je projekt navržený tak, že počítá s tzv. chytrou domácností.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo investiční záměr „Vytápění MŠ Janské 
Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo podání žádosti o dotaci v rámci 
dotačního podprogramu „298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí“ v rámci výzvy „VPS – 228 - 3 – 2021, vypsané Ministerstvem 
financí na „Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo financování spoluúčasti ve výši minimálně 10 % z výdajů akce 
„Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ z rozpočtu města. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo zabezpečení vlastních zdrojů v minimální výši 10 % z výdajů 
akce „Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Martin Košťál se vrátil k bodu č. 1 a zeptal se, zda těch 5 Kč se bude vybírat ze všech poplatků, které 
město vybere, nebo jen od ubytovatelů, kteří se k tomu přihlásí. Tajemnice potvrdila, že to bude 
vypočítané z celkové vybrané částky, aniž by se rozlišovalo, kdo je a kdo není do projektu zapojený.  

 Pan Janovec se zeptal na kácení stromu u záchodků a na stavbu záchodků. Druhý dotaz vznesl, proč od 4 
hodin svítí veřejné osvětlení. Dle ved. odboru TS veřejné osvětlení rozsvěcí z Plzně na základě čidel. 
Ohledně stromu sdělil ved. TH odboru, že podle oddělení ochrany přírody Správy KRNAP je to strom 
jedinečný a nenahraditelný a nebylo povoleno jeho skácení. Je připraveno odvolání. Ohledně stavby 
máme akceptaci žádosti o poskytnutí dotace a čekáme na rozhodnutí. Dodavatel je již vysoutěžený. Pan 
Janovec se zeptal na zařízení staveniště. Ved. TH odboru řekl, že je to komplikace, protože se 
předpokládalo, že bude na asfaltové ploše, ale plete se tam ten strom.  

 Pan Janovec požádal o zasypání asi tří největších děr v Dolní promenádě. Ved. odboru TS to zkusí podle 
počasí zajistit.  

 Pan Moravec uvedl, že prodává barák, u kterého zbývá kus pozemku v zastavěné oblasti a zda tam může 
postavit. Dle starosty je tu územní plán a omezení vyplývající z lázeňského statutu. Lze podat žádost o 
změnu územního plánu, což je delší proces, projednávání, vyjádření dotčených orgánů a pořizovatele. Pan 
Moravec již žádost podal, Trutnov se k tomu již vyjádřil a údajně to bylo zastupitelstvem smeteno ze stolu. 
Dle starosty je to součástí změny č. 2, která je v procesu a je nevypořádaná. Musí se počkat, ale za město 
se tam s domem nepočítá. Dle pana Moravce tam kdysi dům stál a místo bylo zastavěné. Ved. TH odboru 
za stavební úřad řekl, že ten posuzuje soulad s územním plánem. Změna územního plánu na pozemku 
pana Moravce nebyla zrealizovaná a v tuto chvíli, tam nejde nic postavit. O tom, zda proběhne změna, 
rozhoduje mimo jiné zastupitelstvo města. Stavební úřad čeká, až bude celý proces změny č. 2 u konce. 
Podle starosty až přijde vyjádření z územního plánování, tak to poté bude zařazeno na program jednání 
zastupitelstva. Dle pana Moravce kladné vyjádření z Trutnova přišlo, ale přišlo zpátky, že zastupitelé s tím 
nesouhlasí. Pan Vorel uvedl, že zastupitelé nemohli souhlasit, protože to je v rozporu s územním plánem. 
Postup je, že žádost se postupuje do Trutnova k posouzení., pak dotčeným orgánům (ČILZ, Krnap...) a pak 
teprve zastupitelstvu města. Dle starosty to není vypořádané. Na to pan Moravec uvedl, že těch žádostí 
bylo víc, ještě za pana Moura. Když tam měl maringotku, tak mu lázně říkaly, ať tam něco postaví. Mgr. 
Bejdák se zeptal, zda to, o čem mluví pan Moravec, je součástí změny č. 2. Ved. TH odboru to potvrdil a 
dle jeho názoru tam byl nesoulad s Lázeňským statutem. Pravděpodobně zastupitelstvo tenkrát 
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konstatovalo, že záměr není v souladu s Lázeňským statutem. Podle pana Janovce na základě stávajícího 
lázeňského statutu, nemůže nikdy vydat souhlasné stanovisko. Musel by se změnit statut. Mgr. Bejdák se 
zeptal na žádosti o změnu č. 2. Dle ved. TH odboru tam je cca 20 žádostí, jsou tam i žádosti připravované 
původně do změny č. 3. Současná epidemická situace také zabraňuje veřejnému projednávání.  

 Pan Josef Košťál uvedl ještě k deklaraci, že do nájemného se zahrnula úhrada za postoupení vleku firmě 
Mega Plus, ale sportovní klub ho neprodal. Sportovní klub si vyjednal pravidelný příspěvek na činnost a 
částka se dala do plochy za Lesním domem a o to se navýšilo nájemné. Poplatek od Megy neodpovídá 
běžnému nájemnému. V roce 2013 Mega převzala vlek, začala ho provozovat a začala městu posílat 700 
tis. Kč ročně a město to přeposílá v rámci dotace sportovnímu klubu. Ale on to odskákal, protože pan 
Sádlo to přepočítal na metry čtverečné a do dnes to je stále otevřené.  

 Pan Martin Košťál se zeptal, proč těch 500 tis. Kč nedostává pan Formánek, protože tam měl stejnou 
smlouvu a vlek. Podle pana Vorla měl pan Formánek a Mega Plus jinou dohodu mezi sebou. Dle Mgr. 
Bejdáka to není důležité, město deklarovalo podporu sportu a dalo ji tímto způsobem. Starosta požádal 
sportovní klub o přesné a pečlivé vyúčtování příspěvku.  

 Tajemnice informovala o situaci s rouškami a respirátory, které byly určené občanům města. Všichni 
občané si mohli vyzvednout 3 ks roušek a poté dobrovolní hasiči rozvezli po 20 ks roušek a 3 ks respirátorů 
seniorům 65+. Starosta dobrovolným hasičům za rozvoz poděkoval.  

 Pan Karmáček se zeptal na pozemky na Duncanu a na cenu, protože se tam začalo kopat a na podporu pro 
místní. Dle starosty to nelze říci, protože se dam dělají teprve sítě – kanalizace a vodovod. Řeší se už 
hodně dlouho, jak upřednostnit místní obyvatele. Zatím od právníků to spíš vypadá, že to nelze. Cena 
pozemků stanovená není. Hrozně rád by to nabídnul místním, ale musí to být v rámci zákona. Je tu trestní 
odpovědnost zastupitelů. Ing. Kout chce prověřit možnost stanovit tržní cenu a za tu cenu to přednostně 
nabídnout místním občanům. Starosta k tomu uvedl, že dle právníka je to složité a řeší to i jiné obce. 
Neúspěšní žadatelé pak rádi podávají trestní oznámení. Město dle Ing. Kouta má možnosti přes nájemní 
bydlení podporovat místní, ale při prodeji je to problém.  

 
 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na červen 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Jiří Vorel  Ing. Jan Vojtěch 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 14/21 ze dne 22.03.2021 

 

   Usnesení č. Z 118/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 13. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 119/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   přípravu projektu „Krajina pod Sněžkou“. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 120/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb spojené s 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem 
Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a zmocňuje starostu k 
podpisu tohoto dodatku. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 121/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   Střednědobý výhled rozpočtu města Janské Lázně na období 2022 až 2026. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 122/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   deleguje 
   pana Ing. Pavla Kouta jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 31.05.2021; jako náhradníka určuje pana Martina Košťála. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing. Kout, p. Košťál 

2 

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 123/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   navrhuje 
   pana Petra Hřebačku jako zástupce za člena ke zvolení za člena představenstva společnosti Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto dosavadního člena představenstva Ing. Jiřího Hradeckého. 

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

1 

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 124/14/21 

   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. 1/2021 o místním poplatku za pobyt dle 
předloženého návrhu. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 125/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. Černá Hora v Krkonoších se nejedná o majetek, o který obec 

požádala dle § 2c a § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 126/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. Černá Hora v Krkonoších město Janské Lázně nečerpalo a 

nebude čerpat dotace dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 127/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   bezúplatný převod p.p.č. 288/5 k.ú. Černá Hora v Krkonoších v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Janské Lázně. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 128/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   text žádosti o bezúplatný převod: 

Žádost o bezúplatný převod 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště Hradec Králové 
odbor Odloučené pracoviště Trutnov 
Horská 5 
541 18 Trutnov 
Žádáme o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 288/5 v katastrálním území Černá Hora v 
Krkonoších o výměře 7 m² v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Komunikace je zařazena jako místní komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pozemek je zastavěn místní 
komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní provádí město Janské Lázně. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 129/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   revokuje 
   usnesení č. Z 550/26/13 ze dne 21.01.2013  
   a schvaluje 
   doplnění znění tohoto usnesení o to, že výše podpory Sportovnímu klubu Janské Lázně stejně jako 

ostatním žadatelům o podporu může být upravena s ohledem na ekonomickou situaci města. 

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

1 

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 130/14/21 

   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 příspěvku z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu klubu 
Janské Lázně z.s. ve výši 200.000 Kč na činnost a provoz všech oddílů sportovního klubu (z toho 15.000 
Kč na turnaj stolního tenisu a 30.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB) a poskytnutí příspěvku ve výši 
100.000 Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu; dále schválilo uzavření veřejnoprávních 
smluv a pověřilo starostu k podpisu těchto smluv. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 131/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   nevyhovuje 
   s odkazem na ustanovení § 10a odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, žádosti o příspěvek z rozpočtu města podané spolkem Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 132/14/21 

   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. 1/2021, který se zvyšují příjmy o 2.089.313,91 Kč a výdaje o 
4.484.379,09 Kč. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 133/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   investiční záměr „Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 134/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   podání žádosti o dotaci v rámci dotačního podprogramu „298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ v rámci výzvy „VPS – 228 - 3 – 
2021, vypsané Ministerstvem financí na „Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 135/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   financování spoluúčasti ve výši minimálně 10 % z výdajů akce „Vytápění MŠ Janské Lázně – 

rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ z rozpočtu města. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 136/14/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zabezpečení vlastních zdrojů v minimální výši 10 % z výdajů akce „Vytápění MŠ Janské Lázně – 

rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“. 

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

         Termín: 22.03.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Jiří Vorel  Ing. Jan Vojtěch 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 


