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Zápis č. 15/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 21. června 2021 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 29.06.2021 
 
Přítomni: 13 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice 
Elen Hronešová - ved. KT odboru  
Ing. Petr Straka - ved. TH odboru 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Jiří Martinek - ved. ES odboru 
  
Jakub Rus - manažer SOVK 
Mgr. Tomáš Eichler - místostarosta města Trutnov a předseda SOVK 
4 občané  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch - člen zastupitelstva města neomluven 
 Ing. Tomáš 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 založení a členství v organizaci 
destinačního managementu pro region východní 
Krkonoše – Krajina pod Sněžkou 

Z 91/11/20  
Z 119/14/21 
 

tajemnice
 

2. Projednání schválení účetní závěrky města za rok 
2020 

 ved. ES odboru 
 

3. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 
2020 

 ved. ES odboru
 

4. Projednání Plánu rozvoje města 2020 - 2025  ved. TH odboru
 

5. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku 
p.p.č. 303/1 k.ú. J.L. 

 ved. TH odboru 

6. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce 
(Vak Trutnov, a.s.) 

Z 73/08/20 tajemnice 

7. Projednání vyhodnocení žádostí o změnu územního 
plánu č. 2 

R 595/57/21 ved. TH odboru
 

8. Projednání pořízení změny územního plánu č. 2  ved. TH odboru
 

9. Projednání termínu k podávání žádostí do změny 
územního plánu č. 3 

 ved. TH odboru 

10. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2021  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. 
 
Přítomno 11 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: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
 

 
 
 

Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu nikdo nevystoupil. Hlasováním byl program jednomyslně schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
Přišel Mgr. Filip Bejdák. Přítomno 12 členů zastupitelstva města. 
 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Mgr. Filip Bejdák a pan Josef Zilvar Zápisem byla pověřena tajemnice 
paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
p. Zilvar 

1 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 14. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 120/14/21, Z 122-124/14/21 tajemnice vyřízeno 

Z 121/13/21, Z 129-132 ES odbor vyřízeno 

Z 125-128/14/21, Z 133-136/14/21 TH odbor vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 14. 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: 12 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 
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odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání založení a členství v organizaci destinačního managementu 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. 
Administrativa projektu by přešla na organizaci SOVK. V prvotní fázi je projekt zaměřen na založení lokální 
organizace destinačního managementu, jejímž cílem bude rozvoj cestovního ruchu v regionu východních 
Krkonoš, v souladu se zájmy jak soukromého, tak veřejného sektoru. Pod vedením DMO dojde k vytvoření 
3 hlavních marketingových produktů – webový portál, webshop, karta hosta/občana. Kromě komplexního 
rozvoje regionu se bude činnost DMO zaměřovat také na tyto tři problémové oblasti – výběr poplatku z 
pobytu, over turismus a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. V materiálech dostali 
zastupitelé návrh stanov, prezentaci, finanční plán a studii proveditelnosti. 

 
Přišel Norbert Tippelt ml. Přítomno 13 členů zastupitelstva města. 

 
Starosta přivítal místostarostu Trutnova a předsedu SOVK Mgr. Eichlera a předal mu slovo. Ten uvedl, že 
projekt u nás jde neprošlapanou cestou, ale tyto služby fungují v Rakousku a na Slovensku. Je to nový 
způsob práce o cestovním ruchu. Proces dnešním dnem nekončí, ale právě začíná. Pan Rus znovu 
představil projekt a zrekapituloval známé údaje a souvislosti. Projekt je zaměřen na obce, soukromý 
sektor, místní obyvatele a návštěvníky. Důvodem je to, že obce vybírají poplatek jen do 25% a návštěvníci 
se hromadí jen na nejvíce exponovaných místech v létě a v zimě. Obce a soukromý sektor spolu 
nespolupracují. Chtějí, aby region společně prezentovaly jako celek. Pan Rus uvedl, že cílem projektu je 
zvýšení výběru poplatku z pobytu, snížení administrativní zátěže, vytvoření sítě kvalitních produktů a 
služeb, zatraktivnění regionu pro místní obyvatele a vytvoření kvalitní marketinkové prezentace regionu. 
Formou destinační karty dáme turistům širokou škálu produktů a služeb pomocí e-shopu. Není to pouze o 
slevách, ale na atraktivitě. Dále pan Rus řekl, že podpora destinačního managementu ze strany obcí bude 
5 Kč z každého vybraného poplatku. Od agentury Czechtourism chtějí získat až 2 mil. Kč na software. 
Jednají o podpoře od Centrály cestovního ruchu KHK ve výši 1 mil. Kč. SFŽP již poskytnul dotaci 570 tis. Kč. 
Členské obce SOVK poskytnou celkem 1,2 mil. Kč, z toho Janské Lázně 180 tis. Kč. Během června proběhne 
schválení stanov DMO na jednotlivých zastupitelstvech. Zatím byla DMO schválena v Žacléři, Mladých 
Bukách, Horním Maršově a ve Svobodě nad Úpou. Na tuto zimu chceme spustit testovací provoz a na letní 
sezónu příštího roku ostrý provoz v celém regionu.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tippelt ml. se zeptal, zda jsou již stanoviska od největších poskytovatelů služeb (Skiresort, Stezka, 
lázně). Jestli je systém nezahltí a zda dokážou akceptovat slevu. Pan Rus odpověděl, že u Stezky korunami 
stromů je již potvrzená spolupráce, ale stále neznáme konkrétní podmínky, protože není podepsána 
smlouva na dodavatele software. Co se týká akceptace, tak turnikety jsou přizpůsobeny na čtení QR kódů. 
Se Skiresortem jednání probíhají a věří, že spolupráce bude, i když se zatím staví neutrálně. Jsou 
vyjednané lanovka na Sněžku, Stachelberg. Lázně jsou v jednání, bude zde těžší napojení na systém. Pan 
Tippelt se ještě zeptal, zda zjišťovali atraktivitu u jednotlivých ubytovatelů. Dle pana Rusa je cílem, aby o 
to měl zájem sám turista. Pro ubytovatele je to velká příležitost nabídnout celou škálu služeb a budou to 
mít sjednocené. Nikdy se však nezapojí 100% ubytovatelů, např. v Rakousku je to 80% ubytovatelů a 
ostatní jsou stále v šedé zóně. U nás chceme alespoň 60%. Pan J. Košťál vidí na projektu 2 zásadní 
problémy. Zaprvé navýšení poplatku o 4násobek, tzn. že ubytovatelé dnes přiznávají 20%, což je blbost. 
Zadruhé vůbec není řešeno, že ubytovatelé do 5 let ze svých zařízení udělají apartmány. Pan Rus k tomu 
uvedl, že poplatky jsou doložitelné čísly, která sledují již 3 roky. Janské Lázně jsou na tom díky lázním lépe 
na 35%. V Peci kolem 18%, Černý Důl 25%. Spočítali to kvalitně. Ohledně apartmánů bude záležet, zda tam 
bude nějaký správce, kde je dobrá spolupráce nebo jednotlivá osoba, ale i oni mají povinnost odvádět 
poplatky a dělat reporty na cizineckou policii a na obec. Je to o osvětě a komunikaci. Mgr. Bejdák k tomu 
řekl, že to je ale stejná situace jako dnes, kdy tam cizineckou polici dostaneme 1krát v únoru. V Peci mají 
kartu hosta a výběr tam je 18%. Pan Rus řekl, že karta nefungovala. Sama Pec chce a potřebuje aktualizaci 
softwaru. Systém je zastaralý a společně nekomunikuje. Proto hledáme osvědčeného dodavatele a dobrý 
rezervační systém, který by motivoval návštěvníky, vyhnout se frontám a mít jistotu zážitku. Oponoval 
Mgr. Bejdák, že v září na lanovce na Sněžku fronta není a v létě vám slevu nikdo nedá. Pan Janovec 
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požádal o vysvětlení ke stanovám. Ohledně výkonného výboru, proč má Pec pod Sněžkou pevného člena a 
jakým způsobem budou voleni ostatní členové (města, obce, neziskové organizace a podnikatelé). Pan Rus 
odpověděl, že Pec přenechá všechny dohody, které má nasmlouvané a bude největším přispěvovatelem. 
Což dle pana Janovce bude mít vliv na váhu rozhodování a výhodu pro Pec. To ale podle pana Rusa 
neznamená, že se jí podaří přehlasovat, kdy se bude hlasovat podle příspěvků a podle počtu členů, proto 
je členem i Svazek obcí, aby se vše mohlo prodiskutovat mezi členy svazku. Členové budou voleni na valné 
hromadě spolku na základě návrhů a valná rozhodne, kdo bude ve výkonném výboru. Soukromý sektor a 
obce budou muset vždy dojít ke konsenzu. Pan Janovec se dále zeptal na volbu ředitele a jeho odvolání, 
kdy je možné ho odvolat jen se souhlasem všech členů výkonného výboru, tzn. 100%, zánik spolku je 
vázán na 2/3 členů spolku. Takže v případě, že Pec je pevným členem a když Pec ředitele nebude chtít 
odvolat, tak ho nikdo neodvolá. Pan Rus řekl, že je to dobrá myšlenka. Není tvůrcem stanov a je možné je 
poté změnit. Jsme na začátku procesu. Pan M. Košťál se zeptal, zda karta bude mít i podobu PVC karty a 
jak bude zajištěno, aby nebyla přenosná. Pan Rus řekl, že ano s tím, že QR kód půjde vytisknout na papír, 
PVC kartičku. Na kartičce bude jméno a nějaký základní údaj. Podle Mgr. Eichlera nebude nabídka pro 
místní a turisty totožná. Podle pana Dudy je to pěkná myšlenka, ale je potřeba, aby to bylo atraktivní pro 
rekreanty a v době, kdy tu jsou a nedostanou markantní slevu, tak o kartu nebudou mít zájem. Tím pádem 
nevidí přidanou hodnotu pro město, které bude odevzdávat 20% poplatků. Podle pana Rusa je důležité, 
aby karta byla atraktivní a oslovila návštěvníky. Lanovka by měla být s 30% slevou, se Stezkou řeší tobogán 
a hledají další cesty. Sleva za online nákup (např. Adršpach). Pan Kašpar se zeptal, že první, kdo přinese 
peníze je město a jaké má záruky. Po čase se může zjistit, že poskytovatelé přestanou spolupracovat, 
protože není taková návštěvnost. Je tam nějaká pojistka nebo termín, že smlouvu nevypoví. Dle pana Rusa 
to bude na zasmluvnění s těmi atraktivitami, ale mělo by to být i o tom, že z toho získávají protiplnění 
z nabídky, kterou poskytují. Počítají se smlouvami na 3 roky. Licence na software by měla být na 3-5 let a 
podle toho budou uzavírat smlouvy na atraktivity.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo: 
a) město Janské Lázně se stane zakládajícím členem spolku s názvem Krajina pod Sněžkou, z.s., společně s 
dalšími obcemi a městy, 
b) stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, 
c) jednorázový vstupní příspěvek do spolku Krajina pod Sněžkou, z.s. ve výši 180 000 Kč. 
a pověřilo Petra Hřebačku, starostu města, aby se zúčastnil jménem města Janské Lázně ustavující schůze 
spolku Krajina pod Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání, rozhodování a založení spolku, včetně volby 
jeho orgánů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání schválení účetní závěrky města za rok 2020  
  

Ved. ES odboru seznámil přítomné s návrhem účetní závěrky. Hospodářský výsledek za rok 2020 je zisk ve 
výši 10.807.021,90 Kč. V materiálech dostali zastupitelé výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu a 
inventarizační zprávu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou 
k 31.12.2020 a převod hospodářského výsledku – zisku ve výši 10.807.021,90 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let. 
 

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

3. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2020  
  

Závěrečný účet vypovídá o hospodaření města Janské Lázně za rok 2020, saldo příjmů a výdajů činí 
5.657.674,54 Kč. Závěrečný účet obsahuje plnění rozpočtu příjmů a výdajů, financování, stavy a obraty na 
bankovních účtech, vyúčtování finančních vztahů. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Královehradeckého kraje, pohyb majetku a účetní 
závěrky PO Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně a města Janské Lázně sestavené k 31.12.2020. 
Závěrečný účet byl zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 25.05.2021. 
V materiálech zastupitelé dostali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, pohyb majetku, účetní 
závěrku PO ZŠ a MŠ, účetní závěrku města Janské Lázně, výkaz FIN 12/2020 a návrh opatření k nápravě. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo Závěrečný účet města Janské Lázně za 
rok 2020, souhlasí s celoročním hospodařením města s výhradou a přijalo opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků dle předloženého návrhu (příloha zápisu č. 1). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání Plánu rozvoje města 2020 - 2025  
  

V rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky!“, který je spolufinancován Evropskou Unií, byl 
vytvořen dokument PLÁN ROZVOJE MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ na období 2020 - 2025. Žadatelem projektu byl 
Svazek obcí Východní Krkonoše. Financování projektu bylo následující: prostředky z Evropské unie (85 %), 
prostředky ze státního rozpočtu (10 %), vlastní zdroje (5 %).  
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Hradecký se zeptal, kolik dokument město stál. Ved. TH odboru uvedl, že 7 tis. Kč. Ing. Hradecký řekl, 
že dokument, který potřebujeme, nás stál 7 tis. Kč a skutečná hodnota je 100 tis. Kč. Dle pana Janovce 
jsou různé informace, které se dozví např. na komisi, ale zde je to dané do jednoho materiálu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo a přijalo předloženou verzi dokumentu 
Plán rozvoje města Janské Lázně, jehož zpracovatelem byl Mgr. Karel Turek. Studie vznikla v rámci 
projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100“, který je 
spolufinancován Evropskou unií“. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. J.L.  
  

Pro získání pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně, ležícího pod tělesem místní komunikace v ulici Lesní 
(od křižovatky s ulicí Krkonošská, naproti Růženinu dvoru) je nutné na ÚZSVM podat žádost obsahující: 
- prohlášení k obecnímu majetku 
- prohlášení ve věci veřejné podpory 
- usnesení ZM o schválení bezúplatného převodu 
- usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tippelt ml. se zeptal na pozemek vedle svodidel, který je Ředitelství sinic a dálnic a zda bude město o 
tento pozemek také usilovat. Dle ved. TH odboru se pozemku Ředitelství silnic a dálnic vzdalo a převedlo 
ho na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a jde právě o tento pozemek 303/1.  
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Zastupitelstvo města Janské Lázně prohlásilo, že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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 prohlásilo, že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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 schválilo bezúplatný převod p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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 a diskusi 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. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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.: 

6. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce (Vak Trutnov, a.s.) Z 73/08/20 
  

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s  předložila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 
11.05.2020 o zápůjčce částky ve výši 3.073.000 Kč k financování stavební akce nazvané „Janské Lázně – 
Duncan – gravitační splašková kanalizace“. Zápůjčka je poskytnuta jako účelová a Vak Trutnov se zavázal 
celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako „Janské Lázně – Duncan – gravitační 
splašková kanalizace“. Pokud se akce nezrealizuje, tak Vak peníze vrátí a pokud ano, tak se investice 
překlopí do akcií ve společnosti Vak pro město Janské Lázně. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
zápůjčce mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
(„Vypůjčitel“ ze dne 11.05.2020), na základě kterého se původní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o 
zápůjčce, které zní: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé výši do 30.06.2021“, zcela 
nahrazuje tímto novým zněním: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé výši do 
30.06.2022“. 
 

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

7. Projednání vyhodnocení žádostí o změnu územního plánu č. 2 R 595/27/21 
  

V rámci vyhodnocování žádostí v rámci změny č. 2 Územního plánu 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 usnesením č. R 595/57/21 ze dne 10.06.2021 
doporučila projednání a rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP JL dle níže uvedených připomínek: 
 

- Z 2/14 (p.p.č. 278/9 J.L.) – zamítnout žádost 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. 

- Z 2/15 (p.p.č. 161/36 Č.H.) – zamítnout žádost z důvodu, že stav faktický a právní pozemku p.p.č. 149/6 
k.ú. Č.H. není v souladu s kolaudačním souhlasem stavby „Parkoviště, ze dne 16.1.2012, které vlastník 
nezapsal  do katastru nemovitostí. 

- Z 2/16 (p.p.č. 123/1 a 123/3 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu. 

- Z 2/17 (p.p.č. 46/3 a 4 Č.H.) – žádost zamítnout a trvat na stávajících podmínkách ÚP JL – max. 3 RD 
(přihlédnout i k nevyhovující stávající dopravní infrastruktuře). 

- Z 2/18 (p.p.č. 117, 87 a 90/1 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu. 

- Z 2/19 (p.p.č. 99/3, 98/1, 98/2, 288/4 Č.H.) – zamítnout žádost – není potřeba navyšovat zastavitelné 
plochy. 

- Z 2/20 (p.p.č. 76/1, 70/1, 76/4 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu. 

- Z 2/21 (p.p.č. 32/4, 38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 24/1, 24/7 J.L.) – zamítnout a v této věci jednat s žadatelem 
na případném společném postupu. 

- Z 2/22 (p.p.č. 118, 116/1, 122/1, 122/3 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní 
realizovat změnu. 

- Z 2/23 (p.p.č. 185/1 Č.H.) – zamítnout žádost z důvodu, že není potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch v lokalitě. 

- Z 2/24 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 J.L.)  – nezařazovat do změny č. 2 z důvodu podání žádosti 
po stanoveném termínu (do 31.8.2020). 

- Z 2/25 (p.p.č. 304/1, 304/2 a stpč. 281, 279, 280 J.L.) – nezařazovat do změny č. 2 z důvodu podání 
žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020). 

- Z 2/26 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 J.L.)  – nezařazovat do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po 
stanoveném termínu (do 31.8.2020). 

- Z 3/1 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 J.L.) – nezařazovat do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po 
stanoveném termínu (do 31.8.2020). 

- Z 2/10 (p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 273 J.L.) – č.j.: MUTN 115549/2020, David Kašpar – 
souhlasit s doporučením pořizovatele a schválit návrh na pořízení změny. 

Zastupitelstvo města JL požaduje na pořizovateli projednání změny č. 2 „zkráceným postupem“, dle § 55a 
stavebního zákona. Přílohou materiálů bylo vyhodnocení žádostí o pořízení změny ÚP Janské Lázně, MěÚ 
Trutnov, Č.j.: MUTN 36252/2021, Sp.zn.: 2019/2727/R/KOM. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru k tomu uvedl, že celá změna je navržena k projednání ve „zkráceném postupu“. Pokud 
nebude mít Královéhradecký kraj nějaký větší problém s žádostmi, tak by to mohlo výrazně změnu 
urychlit. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi uplatnilo k předloženému vyhodnocení 
pořizovatele (stanovisku) Č.j.: MUTN 36252/2021, Sp.zn.: 2019/2727/R/KOM následující připomínky: 
- Z 2/14 (p.p.č. 278/9 J.L.) – zamítlo žádost 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 
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- Z 2/15 (p.p.č. 161/36 Č.H.) – zamítlo žádost z důvodu, že stav faktický a právní pozemku p.p.č. 149/6 
k.ú. Č.H. není v souladu s kolaudačním souhlasem stavby „Parkoviště, ze dne 16.1.2012, které vlastník 
nezapsal  do katastru nemovitostí 
- Z 2/16 (p.p.č. 123/1 a 123/3 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu 
- Z 2/17 (p.p.č. 46/3 a 4 Č.H.) – žádost zamítlo a trvá na stávajících podmínkách ÚP JL – max. 3 RD 
(přihlédnout i k nevyhovující stávající dopravní infrastruktuře) 
- Z 2/18 (p.p.č. 117, 87 a 90/1 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu 
- Z 2/19 (p.p.č. 99/3, 98/1, 98/2, 288/4 Č.H.) – zamítlo žádost – není potřeba navyšovat zastavitelné 
plochy 
- Z 2/20 (p.p.č. 76/1, 70/1, 76/4 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní realizovat 
změnu 
- Z 2/21 (p.p.č. 32/4, 38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 24/1, 24/7 J.L.) – zamítlo a v této věci jednat s žadatelem na 
případném společném postupu. 
- Z 2/22 (p.p.č. 118, 116/1, 122/1, 122/3 Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není nutní 
realizovat změnu 
- Z 2/23 (p.p.č. 185/1 Č.H.) – zamítlo žádost z důvodu, že není potřeba vymezení nových zastavitelných 
ploch v lokalitě 
- Z 2/24 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 J.L.) – nezařadilo do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po 
stanoveném termínu (do 31.8.2020). 
- Z 2/25 (p.p.č. 304/1, 304/2 a st.p.č. 281, 279, 280 J.L.) – nezařadilo do změny č. 2 z důvodu podání 
žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/26 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 J.L.)  – nezařadilo do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po 
stanoveném termínu (do 31.8.2020). 
- Z 3/1 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 J.L.) – nezařadilo do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po 
stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/10 (p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 273 J.L.) – č.j.: MUTN 115549/2020, David Kašpar – 
souhlasí s doporučením pořizovatele a schválilo návrh na pořízení změny 
a požaduje projednání změny č. 2 „zkráceným postupem“, dle § 55a stavebního zákona. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

8. Projednání pořízení změny územního plánu č. 2  
  

Na základě vyhodnocení žádostí o změnu č. 2 Územního plánu Janské Lázně, které městu předložil 
pořizovatel (MěÚ Trutnov, oddělení územního plánování) pod č.j.: MUTN 43711/2019, MUTN 
62048/2020, MUTN 115549/2020 a MUTN 362552/2021 je na zastupitelstvu města rozhodnutí o pořízení 
změny č. 2 územního plánu (možno zkráceným postupem dle § 55a SZ). Pokud tak bude rozhodnuto, je 
nutné schválit „pověřeného zastupitele pro spolupráci na tvorbě Změny č. 2 Územního plánu Janské 
Lázně. 
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích podali zastupitelé Ing. Pavel Kout a pan Josef 
Zilvar. V materiálech byl předložený seznam všech pozemků a promítnutý pomocí dataprojekce, které byly 
projednány v rámci žádostí o změnu územního plánu od roku 2019. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi  
a) rozhodlo o pořízení změny územního plánu č. 2 zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, v 
rozsahu požadovaných změn  
b) stanovilo rozsah žádostí zařazených do zadání změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně následovně:  
1) p.p.č. 329, 92/12 a část st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
2) p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
3) p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
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4) objekt bez čp. na p.p.č. 70 (nově st.p.č. 377) v k.ú. Janské Lázně  
5) p.p.č 123/55 a p.p.č. 123/56 v k.ú. Janské Lázně – požadavek naplněn úpravou koeficientů zastavěnosti 
ploch „BI“ v rámci změny č. 1 
6) p.p.č. 92/1 a st.p.č. 230 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
7) p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 273 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
c) určilo zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při realizaci změny č. 2 Územního plánu Janské 
Lázně, a to Ing. Pavla Kouta 
d) vzneslo požadavek na uvedení územního plánu do souladu s platnou legislativou (pořizovatel). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

9. Projednání termínu k podávání žádostí do změny územního plánu č. 3  
  

Vzhledem k probíhajícím přípravám na pořízení a vydání změny územního plánu č. 2, týkající se žádostí 
přijatých do 31.08.2020, je žádoucí stanovit termín pro přijímání žádostí o změnu územního plánu, které 
budou zařazeny do změny č. 3. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta navrhnul do konce roku 2021. Ved. TH odboru doplnil, že to není dogma a termín se může 
posunout. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání schválilo datum 31.12.2021 jako termín pro přijímání 
žádostí o změnu územního plánu, které budou zařazeny do změny Územního plánu Janské Lázně č. 3. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

10. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2021  
  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2021 se navyšují příjmy o 821.505,27 Kč a výdaje o 507.108 Kč, kde se jedná 
dotaci pro ZŠ (ve stejné výši jako v příjmech) a o vyrovnání závazku ohledně studie Protěž 35.000 Kč. Dále 
jsou zde přesuny mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na rok 2021. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. ES odboru na základě bodu č. 1 (Krajina pod Sněžkou) navrhnul doplnit rozpočtové opatření o částku 
16 tis. Kč. Zastupitelstvo města schválilo příspěvek ve výši 180 tis. Kč a v rozpočtu města je 164 tis. Kč. Tím 
se výdaje zvýší na 523.108 Kč. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým 
se zvyšují příjmy 821.505,27 Kč a výdaje o 523.108 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan M. Košťál se zeptal, zda bude dodržený termín u stavby na Duncanu dle harmonogramu do konce 
srpna. Ved. TH odboru uvedl, že na kontrolním dnu ve čtvrtek bylo zapsáno, že práce postupují dle 
harmonogramu. Smlouva je uzavřena mezi Vakem a Z&D a neví, jaký mají sjednaný termín. Tento termín 
prověří. Stavba byla zahájena dřív s tím, že se vše urychlí. Starosta informoval, že se tam byl podívat a 
zdá se mu to šílené. Ve čtvrtek je představenstvo Vaku, kde bude apelovat na pana ředitelem, aby byl 
dodržený termín. Byla tam skála, řekl pan Tippelt st. Pan Boleslavský uvedl, že má informaci od 
náměstka Vaku, že Z&D vědí, že má být do konce června hotovo. Z&D naopak řekly, že neví, kde na to 
náměstek přišel, že je tenhle termín nezajímá. Dle pana Tippelta ml. bylo při jednou kontrolním dni 
sděleno, že budou zabezpečené příjezdy osobních aut k jednotlivým nemovitostem. Po pracovní době 
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osadí výkop panely. Ved. TH tuto informaci nepotvrdil s tím, že od začátku je garantovaný přístup. Podle 
Ing. Kouta to několik dní bylo zakrytované a dalo se projet, ale ne běžné. Mgr. Bejdák se zeptal na 
parkování aut. Starosta odpověděl, že je vyhrazeno pár míst u odbočky z hlavní silnice u Růženina dvora 
a za odbočkou od Švýcarského dvora pouze pro vozidla trvale bydlících. Pan Tippetlt ml. se zeptal na 
finální přípojky k domům a napojení. Podle ved. TH odboru Z&D nabízí, že udělají přípojku. Pokud se 
budete domlouvat s jinou firmou, tak je dle starosty potřeba se domluvit předem. Všichni dostali 
kontakt. Pokud projeví vlastník nemovitosti zájem, tak jsou schopni přípojku provést. Pan Tippelt st. řekl, 
že za nimi nikdo nebyl. Ved. TH odboru řekl, že všichni informaci dostali písemně do schránek a byla 
zveřejněna na vývěsní tabuli. Z pohledu města je to cizí akce a je třeba, aby tomu vlastník šel naproti. 
Pan Tippelt st. znovu zopakoval, že informován nebyl.  

 Pan J. Košťál upozornil na mokro pod cestou od Terezy k Večernici. Je tam bláto a měla by se naplánovat 
rekonstrukce včetně mostu. Starosta odpověděl, že technické služby dělaly před časem odvodnění a 
udělají to znovu. Pan Janovec k tomu uvedl, zda by se to nemohlo řešit do budoucna nějakým projektem 
na horské cesty, aby se ta pěšina jednou vyřešila. Ing. Hradecký se zeptal, jak je to s cenou u štetové  
cesty.  Ing. Kout řekl, že je to extrémně drahé. Pan Tippelt ml. uvedl, že stojí 4.500 Kč běžný metr práce 
bez materiálu. Dal podnět, aby vedení města pohrozilo vlastníkům nemovitostí v Bolkově, ktěří ničí cestu 
od chaty ČSAD na Zlaté vyhlídce a travní porost na louce ke křížku. Louku má pronajatou a koleje mu 
kontrola vyřadila z dotace a ještě dostal sankci. Přes parkoviště je závora. Pan Janovec se zeptal, zda není 
možné cestu znepřístupnit a proč nejezdí od Rudníku. Dle starosty je to tam moc prudké. Může se tam 
dát zákaz vjezdu. Bude dán podnět na Správu KRNAP, na příslušného strážce územního pracoviště Černý 
Důl.   

 Ing. Hradecký se zeptal, kdy se bude dělat veřejné osvětlení v Lyžařské ulici. Ved. TH odboru řekl, že 
rekonstrukce byla zahájena tento týden protlaky, ze kterých přejdou plynule do veřejného osvětlení. 
Rozvaděč je na garáži pana Vorla. Hlavní práce mají být do konce prázdnin. První protlak je v parku u 
Sanssouci a pak Rekreační ulicí do Lyžařské.  

 Starosta uvedl, že pokud někde nesvítí veřejné osvětlení, tak ať občané volají přímo jemu nebo ved. 
odboru TS. Ing. Koutovi připadá šílené, že se spouští ve ¾ na 7. Ved. odboru TS uvedl, že impuls je dáván 
z Plzně.  Dle starosty je to všude, kde je nové osvětlení. Napíše stížnost. Ing. Kout navrhnul napsat na 
dozorový orgán ČEZ. Pan Tippelt ml. navrhnul dát podnět SMO ČR. Ved. TH odboru navrhnul osadit 
lampu čidlem. Ing. Hradecký by osadil začátek větve časovým spínačem, což by bylo řešení. Možná by byl 
problém z pohledu smluv podle pana Janovce.  

 Mgr. Bejdák se zeptal na veřejné záchodky. Ved. TH odboru odpověděl, že byl problém s elektrikou, 
který je již vyřešený. Stavba by měla být zahájena a je v harmonogramu.  

 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 19.05 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na září 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Mgr. Filip Bejdák  Josef Zilvar 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 15/21 ze dne 21.06.2021 

 

   Usnesení č. Z 137/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 14. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 138/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   a) město Janské Lázně se stane zakládajícím členem spolku s názvem Krajina pod Sněžkou, z.s., společně 

s dalšími obcemi a městy 
b) stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení 
c) jednorázový vstupní příspěvek do spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., ve výši 180 000 Kč 

   a pověřuje 
   Petra Hřebačku, starostu města, aby se zúčastnil jménem města Janské Lázně ustavující schůze spolku 

Krajina pod Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání, rozhodování a založení spolku, včetně volby jeho 
orgánů. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Duda, p. Košťál 

2 

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 139/15/21 

   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, Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31.12.2020 a převod hospodářského 
výsledku – zisku ve výši 10.807.021,90 Kč na nerozdělený zisk minulých let 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 140/15/21 

   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, Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2020, souhlasí s celoročním hospodařením města s 
výhradou a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle předloženého návrhu 
(příloha č. 2). 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 141/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje a přijímá 
   předloženou verzi dokumentu Plán rozvoje města Janské Lázně, jehož zpracovatelem byl Mgr. Karel 

Turek. Studie vznikla v rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky, reg. číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100“, který je spolufinancován Evropskou unií“. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 142/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 

   Usnesení č. Z 143/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně 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: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 144/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   bezúplatný převod pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Janské Lázně v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

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

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 145/15/21 

   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. 303/1 k.ú. Janské Lázně v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Komunikace je zařazena jako místní 
komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, 
pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní 
provádí město Janské Lázně. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 146/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. („Vypůjčitel“ ze dne 11.05.2020), na základě kterého se původní 
ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o zápůjčce, které zní: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli 
Zápůjčku v celé výši do 30.06.2021“, zcela nahrazuje tímto novým zněním: „Vydlužitel se zavazuje vrátit 
Zapůjčiteli Zápůjčku v celé výši do 30.06.2022“. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
21.06.2021  

strana 14 (celkem 15) 
Přílohy 2 

 

14 / 15 

 
 

   Usnesení č. Z 147/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   uplatňuje 
   k předloženému vyhodnocení pořizovatele (stanovisku) Č.j.: MUTN 36252/2021, Sp.zn.: 

2019/2727/R/KOM a čj. MUTN 115549/2020 sp.zn. 2020/4550/R/KOM následující připomínky: 
- Z 2/14 (p.p.č. 278/9 J.L.) – žadatelé xxxxxxx - zamítá žádost 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 
- Z 2/15 (p.p.č. 161/36 Č.H.) – žadatelé xxxxxxx - zamítá žádost z důvodu, že stav faktický a právní 
pozemku p.p.č. 149/6 k.ú. Č.H. není v souladu s kolaudačním souhlasem stavby „Parkoviště, ze dne 
16.1.2012, které vlastník nezapsal  do katastru nemovitostí 
- Z 2/16 (p.p.č. 123/1 a 123/3 Č.H.) – žadatelé xxxxxxx - podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – není 
nutné realizovat změnu 
- Z 2/17 (p.p.č. 46/3 a 4 Č.H.) – žadatel xxxxxxx - žádost zamítá a trvá na stávajících podmínkách ÚP JL – 
max. 3 RD (přihlédnout i k nevyhovující stávající dopravní infrastruktuře) 
- Z 2/18 (p.p.č. 117, 87 a 90/1 Č.H.) – žadatel Ski-Vojtěch s.r.o. - podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL 
– není nutné realizovat změnu 
- Z 2/19 (p.p.č. 99/3, 98/1, 98/2, 288/4 Č.H.) – žadatel xxxxxxx, U Sjezdovky s.r.o. - zamítá žádost – není 
potřeba navyšovat zastavitelné plochy 
- Z 2/20 (p.p.č. 76/1, 70/1, 76/4 Č.H.) – žadatel GAVEMA s.r.o. - podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL 
– není nutní realizovat změnu 
- Z 2/21 (p.p.č. 32/4, 38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 24/1, 24/7 J.L.) – žadatel GROMAR s.r.o. - zamítá a v této 
věci jednat s žadatelem na případném společném postupu 
- Z 2/22 (p.p.č. 118, 116/1, 122/1, 122/3 Č.H.) – žadatel xxxxxxx - podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP 
JL – není nutné realizovat změnu 
- Z 2/23 (p.p.č. 185/1 Č.H.) – žadatel JRD Property s.r.o. - zamítá žádost z důvodu, že není potřeba 
vymezení nových zastavitelných ploch v lokalitě 
- Z 2/24 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 J.L.)  – žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. - 
nezařazuje do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/25 (p.p.č. 304/1, 304/2 a st.p.č. 281, 279, 280 J.L.) – Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. - 
nezařazuje do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/26 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 J.L.)  – Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.  - nezařazuje do změny 
č. 2 z důvodu podání žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 3/1 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 J.L.) – žadatel Relax Park Vyhlídka s.r.o., AZET-PRO s.r.o. - 
nezařazuje do změny č. 2 z důvodu podání žádosti po stanoveném termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/10 (p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 273 J.L.) – č.j.: MUTN 115549/2020, žadatel xxxxxxx – 
souhlasí s doporučením pořizovatele a schvaluje návrh na pořízení změny 
a požaduje projednání změny č. 2 „zkráceným postupem“, dle § 55a stavebního zákona. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 148/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   rozhoduje 
   o pořízení změny územního plánu č. 2 zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, v rozsahu 

požadovaných změn  
   stanovuje 
   rozsah žádostí zařazených do zadání změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně následovně:  

1) p.p.č. 329, 92/12 a část st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších (žadatel xxxxxxx) 
2) p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších (žadatel xxxxxxx) 
3) p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších (žadatel xxxxxxx) 
4) objekt bez čp. na p.p.č. 70 (nově na st.p.č. 377) v k.ú. Janské Lázně (žadatel xxxxxxx) 
5) p.p.č 123/55 a p.p.č. 123/56 v k.ú. Janské Lázně (žadatel xxxxxxx) – požadavek naplněn úpravou 
koeficientů zastavěnosti ploch „BI“ v rámci změny č. 1 
6) p.p.č. 92/1 a st.p.č. 230 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších (žadatel xxxxxxx) 
7) p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 273 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších (žadatel xxxxxxx) 
určuje 

   zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při realizaci změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně, 
a to Ing. Pavla Kouta a vznáší požadavek na uvedení územního plánu do souladu s platnou legislativou 
(pořizovatel). 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 149/15/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   datum 31.12.2021 jako termín pro přijímání žádostí o změnu územního plánu, které budou zařazeny do 

změny Územního plánu Janské Lázně č. 3. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 150/15/21 

   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. 2/2021, kterým se zvyšují příjmy 821.505,27 Kč a výdaje o 523.108 Kč. 

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

         Termín: 21.06.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Mgr. Filip Bejdák  Josef Zilvar 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

   
   

 


