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Zápis č. 16/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 20. září 2021 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 27.09.2021 
 
Přítomni: 11 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 
  
2 občané  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch - člen zastupitelstva města omluven 
 Ing. Tomáš Vojtěch – člen zastupitelstva města omluven 
 Norbert Tippelt ml. – člen zastupitelstva města omluven 
 Jiří Vorel – 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 rozpočtového opatření č. 3/2021  ved. ES odboru
 

2. Projednání návrhu na směnu pozemků u Arniky mezi 
městem a Ing. Kvapilem 

 ved. TH odboru 

3. Projednání návrhu na odkoupení budovy pošty a 
provozování pošty Partner 

 starosta 

- - Diskuse – různé   

 
Pro zasedání zastupitelstva města byla přijata opatření v souladu s hygienickými podmínkami, které stanovilo 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky z důvodu COVID-19. 
 
 

  

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 vystoupil starosta města, a to o bod č. 3 – informace k možnému 
odkoupení budovy pošty a provozování pošty Partner. Hlasováním byl doplněný program jednomyslně 
schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Filip Duda a pan Ivo Boleslavský Zápisem byla pověřena tajemnice 
paní Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
p. Duda, p. Boleslavský 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 15. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 138/15/21 starosta vyřízeno 

Z 146/15/21 tajemnice vyřízeno 

Z 139, 140/15/21, Z 150/15/21 ES odbor vyřízeno 

Z 141-145/15/21, Z 147-149/15/21 TH odbor vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 15. 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 rozpočtového opatření č. 3/2021  
  

Rozpočtovým opatřením č. 3/2021 se navyšují příjmy o 3.356.112,10 Kč a výdaje o 3.701.863,40 Kč. U 
příjmů se jedná hlavně o navýšení daňových příjmů a dotaci na veřejné WC ve výši 3,6 mil. Kč. Je zde také 
přesun dotace MAS na jinou položku ve výši 1,9 mil. Kč. Dále je zde částečné snížení poplatku z pobytu o 1 
mil. Kč (předpoklad snížení i v RO č. 4 minimálně o 750 tis. Kč).  Výdaje jsou navýšeny také o náklady na 
veřejné WC ve výši 3,6 mil. Kč a o příspěvky obcím postihnutým tornádem ve výši 40 tis. Kč. Dále jsou zde 
přesuny mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na rok 2021. Jedná se 
především o navýšení nákladů na energie, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Hradecký se zeptal na doporučení finančního výboru. Ved. ES odboru odpověděl, že finanční výbor 
nemá žádné doporučení. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým 
se zvyšují příjmy 3.356.112,10 Kč a výdaje o 3.701.863,40 Kč. 
 

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

2. Projednání návrhu na směnu pozemků u Arniky mezi městem a Ing. Kvapilem  
  

Investor projektu „Přestavba hotelu Arnika“ požádal dne 29. července 2021 o směnu pozemků umožňující 
realizaci zmíněného projektu. Předložený geometrický plán odděluje z pozemků p.p.č. 22/2, 312/1, 16/5, 
312/2 a 315/1, vše ostatní plocha v katastrálním území Janské Lázně, díly a, b, c, d, e (145 m²) a z pozemků 
p.p.č. 16/1, 366, 16/6 (ostatní plocha), st.p.č. 48/2 (zastavěná plocha), vše k.ú. Janské Lázně, LV 465, Ing. 
Miroslav Kvapil, díly f, g, h, i (150 m²). Díly a, b, c, d, e, f, g, h, i  jsou předmětem výměny. Rada města 
schválila zveřejnění záměru nakládat s majetkem pod usnesením č. R 620/60/21. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec uvedl, že byl problém s chodníkem na pozemku pana Kvapila a zda to bude někde zakotvené 
ve smlouvě nebo v usnesení. Navrhnul souhlasit s výměnou, ale se závazkem úpravy chodníku na jeho 
náklady. Ing. Hradecký navrhnul věcné břemeno. Ved. TH odboru uvedl, že je dohodnuta přeložka na náš 
pozemek na jeho náklady, což je i v projektu stavby. Dále se jednalo o schodišti podél budovy, které bude 
zabráno stavbou. Dle Ing. Hradeckého by to mělo být bezbariérové. Dle tajemnice projekt počítá 
s propojením sídliště a venkovní posilovny posunutím chodníku za budovou směrem nahoru a již nepočítá 
s propojením schodiště, které je ze strany budovy, případně vyšlapanou pěšinou. U pravé strany Arniky již 
schody nebudou. Nakonec se zastupitelé dohodli, že bude uzavřena písemná dohoda. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo výměnu části pozemků p.p.č. 22/2, 
312/1, 16/5, 312/2 a 315/1, vše k.ú. Janské Lázně (LV 10001, vlastník město Janské Lázně) o výměře 145 
m² dle GP č. 539-298/2021  označené jako díly a, b, c, d, e  za části pozemků p.p.č. 16/1, 366, 16/6, st.p.č. 
48/2, vše k.ú. Janské Lázně (LV 465, vlastník Ing. Miroslav Kvapil) o výměře 150 m² označené jako díly f, g, 
h, i; pověřilo starostu města k podpisu směnné smlouvy a požaduje uzavření písemné dohody o přeložce a 
realizaci chodníku, který je součástí st.p.č. 292 na p.p.č. 22/2 v k.ú. J.L. na náklady investora stavby. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Ing. Hradecký se zeptal na pozemek, který směnou město získá. Zde se dle ved. TH odboru počítá 
s rozšířením stávajícího parkoviště. Šikmé stání za cca 800 tis. Kč. Sleduje dotační výzvy. Dle Ing. 
Hradeckého dopravní inženýr nepovoluje šikmé stání.  

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání návrhu na odkoupení budovy pošty a provozování pošty Partner  
  

Starosta informoval o jednání se zástupcem České pošty s.p., která chce prodat budovu pošty. Nechala 
zpracovat znalecký posudek, který budovu včetně pozemků ocenil na 10.089.830 Kč. Zároveň pošta 
požaduje, aby město provozovalo poštu Partner. Pokud město budovu nekoupí, tak půjde do elektronické 
aukce. V budově je pošta, trafika, byt 2+1 a 3 pokoje se sociálním zařízením. Je tam uzavřeno 5 nájemních 
smluv. Roční výnos z nájemních smluv je 296.318 Kč. Podmínkou je také před koupením budovy, 
provozování pošty Partner nejméně 2 měsíce s tím, že by město platilo nájem. Návrh smlouvy starosta 
zaslal JUDr. Havlovi.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Dle Ing. Kouta má pošta zákonnou povinnost provozovat poštu. Protože ji nechtějí provozovat, tak tlačí na 
tuto poštu Partner. Za to nabízí bonus, že budovu prodají za peníze stanovené znaleckým posudkem. 
Pokud by to šlo do soutěže, tak ji za tyto peníze nepořídíme. Dle Ing. Kouta je to strategické rozhodnutí. 
Narovnalo by se také nešťastné propojení budov a letité majetkové nesrovnalosti. Budova skýtá prostory 
pro rozvoj města, co se týká bytů, provozování služeb a informačního centra. Město by mělo deklarovat  
zájem budovu koupit. Pomocí dataprojekce byli zastupitelé seznámeni s pozemkovou situací budovy a 
pozemků. Dle Ing. Hradeckého je jednoznačné budovu koupit. K tomu se připojili i další zastupitelé. 
Starosta ještě řekl, že je plánovaná prohlídka budovy a stavebně technický průzkum.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vzalo na vědomí informace k možné koupi 
budovy České pošty, s.p. s tím, že pověřuje starostu města k dalšímu jednání a přípravě odkoupení budovy 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem a provozování pošty Partner a deklarovalo záměr odkoupení 
budovy pošty a provozování pošty Partner. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Pan Janovec se zeptal na financování. Starosta sdělil, že ohledně financování jedná s bankou. V plánu je 
uhrazení částečně z úvěru nebo se hledají dotace. Ing. Kout navrhnul předat k projednání finančnímu 
výboru, který by měl dát doporučení. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání pověřilo finanční výbor k projednání a doporučení 
financování koupě budovy pošty.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Pan Košťál se zeptal na rozkopanou díru před Révou.  Ved. TH odboru uvedl, že Vak tam řeší havarijní 
stav vodovodu a provádí protlak. Akce měla proběhnout již minulý týden, ale provádí se z technických 
důvodů až nyní.  

 Pan Norbert Tippelt st. pochválil provedení cest na Janskou horu Správou KRNAP. Dále pan Tippelt sdělil, 
že do výměníku pod kinem se dostala odpadní voda a není to poprvé. Město by to mělo řešit. Dle pana 
Janovce nastoupal sběrač a měl by se pravidelně čistit, což Vak nedělá. Starosta požádá Vak, aby stav 
kanalizace řešil.  

 Paní Válová požádala pana starostu o navázání na pracovní schůzku zastupitelů ohledně výstavby na 
Duncanu a navrhla sejít se např. do měsíce znovu. Starosta k tomu sdělil, že bylo dohodnuto se spíše 
nezbavovat obecního majetku a pozemky neprodávat. Zaměřit se na výstavbu obce. Odprodat např. 
pouze část, aby bylo na investice do obecního nájemního bydlení. Podle tajemnice bylo řečeno, že se 
bude zjišťovat zájem u potencionálních zájemců o pozemek. Ing. Kout k tomu řekl, že je třeba 
formulovat variantní řešení a to s vizí předložit případným zájemcům. Zastupitelé se shodli na tom, že 
nechtějí prodat všechny připravené parcely, ale najít nějaké jiné řešení výstavby, než prostý prodej 
pozemku. Hovořilo se o městských domcích a různém financování, což musí připravit. Do měsíce bude 
další pracovní schůzka. Je třeba řešit i způsoby financování a Ing. Kout se obává, že podíl bude muset 
město řešit pravděpodobně komerčním prodejem, aby bylo na projekty a investice s cílem usilovat o 
zvýšení počtu obyvatel. Mgr. Bejdák by se zabýval v této souvislosti i jinými lokalitami, např. bytovou 
výstavbou za Kavkazem. Technické služby by se měly dle starosty přestěhovat na Duncan. Ing. Hradecký 
se zeptal na stavbu kanalizace na Duncanu a kam až kanalizace vede. Ved. TH odboru uvedl, že 
kanalizace je připravena na pozemcích podél celé louky a není třeba dělat přípravu na jednotlivé 
přípojky. Takže kanalizace a voda je připravená. Je třeba řešit elektriku, VO a komunikaci. To je podle 
Ing. Hradeckého potřeba říci, co tam bude stát, projektant to dá na papír. Poté by mělo následovat 
prověření zájmu lidí, ocenění kolik to bude stát a dát do ceny parcely. Tomu oponoval pan Janovec, 
protože pokud si město pozemky ponechá a bude samo investorem, tak to bude jinak. Zeptal se, zda je 
na komunikaci realizační projekt. Ved. TH odboru řekl, že je dokumentace pro územní řízení a finanční 
rozvaha. Ing, Hradecký se zeptal na možnosti dotací. Dle ved. TH odboru je nyní úplně nová možnost 
získat dotace na nájemní bydlení. Materiál připraví do rady. Dotace jsou také na zasíťování. Ing. Kout 
uvedl, že na pracovním jednání se hovořilo také o dvojdomcích, část parcel by si město ponechalo ve své 
režii a ve své režii vybudovalo městské dvojdomky, které by se pronajímaly. Bylo by to dražší bydlení, ale 
věří, že by se klientela našla. Mgr. Bejdák k tomu řekl, že v minulosti pan Košťál prezentoval výstavbu na 
Duncanu, ještě v době když tam většina domů nestála. Byly to také nějaké dvojdomky a potencionální 
stavebníci se mu vysmáli. Projekt se hodil do koše. Podle pana Janovce dnes město nemůže nabídnout 
nic výhodnějšího proti ostatním a musí se chovat rovně. Na pracovním jednání to potvrdil i právní 
zástupce.  Místní si budou klepat na čelo, ale budou muset kupovat za stejné peníze jako kdokoliv jiný. 
Podle Ing. Kouta si musíme říci, co chceme, co je cílem města, což je dostat sem nové lidi, rodiny a 
udržet obyvatele. Pokud prodáme parcely, tak toho cíle nedosáhneme. Pokud se do takového projektu 
město pustí, tak to bude obrovsky finančně náročné a pravděpodobně bude muset část pozemků prodat 
např. i v jiných lokalitách. Je evidentní, že pozemky jsou nyní tak drahé, že naši občané budou mít 
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problém je koupit. V případě prodeje bude problém zajistit, aby nedocházelo ke spekulacím, 
přeprodávání, vymahatelnost toho, co tam má stát atd. Ved. TH odboru se vrátil k možnosti dotací na 
nájemní bydlení. Má vzorový příklad: bytovka, celkové náklady 13 mil. Kč, dotace 9 mil. Kč, 4 mil. Kč 
spoluúčast. Dotace 90% uznatelných nákladů. Podle starosty je třeba vše dělat s rozmyslem, aby nedošlo 
k tomu jako např. v Rokytnici, která se silně zadlužila a nemá prakticky majetek. Poté ztrácí vliv na rozvoj 
města.  

 Pan Janovec se zeptal na dopravní značku zákaz vjezdu na Horní promenádě. Starosta odpověděl, že 
přenosný zákaz vjezdu, tam byl pouze po dobu testování na Covid-19 v Kolonádě. Nyní musí být 
odstraněný. Ved. odboru TS zajistí. 

 Pan Janovec vznesl dotaz, zda správa silnic řeší reklamaci na úsek od garáží směrem do Svobody, kde 
jsou už i díry. Starosta dá podnět na Údržbu silnic KHK. 

 Dále se pan Janovec zeptal, jak je to s vodou a kanalizací u veřejných záchodků. Ved. TH odboru uvedl, že 
k projektu má město vyjádření od Vaku, že se má napojit ve stávajícím bodě. Z vlastní iniciativy se 
prověřuje, kam to vede. Pravděpodobně stávající napojení vede do dešťové kanalizace a poté do 
splaškové. Zítra je naplánovaná zkouška. Provozovatel to sám neví. Pokud tomu tak nebude, tak se musí 
najít jiné napojení do splaškové kanalizace. Dále se vedla obsáhlejší diskuse k projektu, stavebnímu 
dozoru, hydroizolaci, opěrné zdi, skladbě konstrukcí atd.  

 Pan Janovec se zeptal na pokračování projektu Krajina pod Sněžkou. Starosta odpověděl, že 30.09.2021 
je zakládající schůze. Zástupce za město bude navržený pan Boleslavský, i když každá obec nemusí mít 
svého zástupce.  

 Tajemnice informovala přítomné o změnách v odpadové legislativě s tím, že je v platnosti nový zákon o 
odpadech a znovelizovaný zákon o místních poplatcích, což by se mělo města dotknout změnami 
v odpadovém hospodářství od roku 2022. Svazek obcí Východní Krkonoše zadal na začátku roku 2021 
zpracování analýzy odpadového hospodářství pro obce ve svazku, ale v současné době stále analýza není 
hotová. Analýza nám měla pomoci v rozhodování, jak dál s obecním odpadem. Dle tajemnice již ale není 
čas na analýzu čekat, protože je třeba do konce roku vydat novou vyhlášku o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. Další věc je, že stávající systém „smluvní“ pomocí známek nebude 
možný. Starý zákon o odpadech umožňoval likvidaci zpoplatnění likvidace odpadu 3 způsoby, a to 
místním poplatkem, poplatkem za komunální odpad a smluvně. Nový zákon už umožnuje pouze 2 
varianty, a to místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. Tajemnice dále řekla, že pokud město zůstane u stávajícího 
smluvního systému, tak k tomu nebude mít zákonné zmocnění a není oprávněna zvolit jiný způsob 
zpoplatnění komunálního odpadu, neboť to zákon o odpadech, ani o místních poplatcích nepřipouští . 
Doporučila přejít na poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tento poplatek má 3 
možnosti, a to poplatek za množství vyprodukovaného odpadu na základě hmotnosti, objemu, nebo 
kapacity soustřeďovacích prostředků (kapacita nádoby). Nejvíce se stávajícímu systému podobá 
poplatek podle kapacity nádoby. Většina domácností má popelnici o kapacitě 110 l, 120 l nebo 240 l, 
bytové domy poté kontejner 1 100 l a od toho by se odvíjela výše poplatku. Tajemnice ještě uvedla, že 
ve středu bude jednání se svozovou společností, kde bude třeba domluvit podrobnosti a praktické věci, 
které domlouvá firma Transport i s jinými obcemi, jako je Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou a 
Malá Úpa. Ve středu odpoledne bude také problematiku řešit rada města. Tajemnice dále řekla, že do 
konce roku připraví obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství a o 
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Bude nutné stanovit cenu za 1 l 
odpadu, která může být max. 1 Kč a četnost svozů. Každá domácnost by si měla stanovit velikost 
nádoby. Poplatek se týká pouze fyzických osob, nemovitostí, resp. domácností. Právnické osoby a fyzické 
osoby podnikající si musí likvidaci odpadu řešit samostatně a uzavřít smlouvu přímo se svozovou 
společností. Plátcem poplatku je fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost nebo SVJ. 
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště, nebo fyzická či právnická osoba vlastnící 
nemovitost (v nemovitosti nemá bydliště žádná osoba). Pan Janovec zmínil, že ve Svobodě to také řeší. 
Dle tajemnice ale oni již místní poplatek mají a řeší separovaný odpad. Pan Janovec se zeptal, zda bude 
muset každý během půl měsíce přejít na poplatkový systém a zaplatit. Tajemnice uvedla, že nyní si každý 
zaplatil začátkem roku známku, buď na městském úřadě, nebo přímo u firmy Transport. Nově začátkem 
roku zaplatí městu místní poplatek (bude stanovena splatnost), město za ně koupí známky u společnosti 
Transport a vydá je těm, kteří zaplatili poplatek. Takže k žádné velké změně nedochází. Podle starosty je 
tu také druhá možnost, přejít na poplatek podle trvale bydlících, takže pak platí poplatek i děti (jako ve 
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Svobodě n. Ú.). Proto tajemnice spíš navrhuje využít kapacitu nádoby, kde každá domácnost si zvolí 
velikost a podle toho se bude odvíjet i cena. Město musí určit četnost svozů a cenu za 1 l odpadu. Pan 
Janovec se zeptal, když si někdo zaplatí malou nádobu, kdo to bude kontrolovat. Svozová společnost 
vyveze nádobu, ale nějaké pytle kolem ne. To již nevyveze ani nyní. Dle ved. odboru TS má každá 
popelnice na sobě známku s QR kódem a připravuje se  technologie na snímání čtečkou. Tajemnice dále 
řekla, že u tohoto poplatku z kapacity nádoby musí také obec říci, kolik bude stát jeden litr odpadu, 
maximálně může stát 1 Kč. Může to být 0,50 Kč, 0,65 Kč nebo 0,80 Kč. To se bude muset spočítat. 
Starosta uvedl, že na to bude město vždy doplácet. Pan Janovec k tomu řekl, že by bylo dobré, aby 
město doplácelo co nejméně. Mgr. Bejdák uvedl, že odpadkové koše po městě se sváží na vrub města. 
Dle tajemnice odpadová legislativa směřuje k obcím, protože vše co fyzická osoba ponechá např. na 
chodníku je v tu chvíli odpad obce a musí zajistit likvidaci. Proto by měla obec vydat vyhlášku, aby si 
poplatek za odpad získala. Tajemnice uvedla v příkladech cenu známky, např. 120 l za 52 svozů (každý 
týden)/0,50 Kč/l by byla cena známky 3.120 Kč. Pokud by to bylo 1 x 14 dnů tj. 26 svozů, což je 1.560 Kč. 
Bude záležet na nastavení ceny za litr, četnosti svozů, velikosti popelnice. Podle pana Janovce to 
dopadne tak, že budou poloviční svozy a vedle toho narovnají pytle s odpadem a Transport odveze 
jenom popelnici a zbytek tam zůstane. Tajemnice uvedla, že se základní podmínky dají do obecně 
závazné vyhlášky a ta se po roce 2022 může upravit podle zkušeností z praxe. Starosta k tomu řekl, že by 
měl být větší tlak na třídění odpadu, což je také účelem změn. Pan Janovec se zeptal na úvahu se 
tříděním odpadem. Zda se uvažuje o něčem jako ve Svobodě. Starosta odpověděl, že problém je, že do 
některých částí ani svozová firma nedojede. Ohledně separovaného odpadu tajemnice také řekla, že do 
obecního systému se mohou přihlásit i právnické osoby (papír, plast a sklo) za poplatek. To navrhla 
ponechat i pro rok 2022 (kontejnery pouze v areálu u Kavkazu). Pokud by to bylo pro město nevýhodné, 
tak by se již pro rok 2023 smlouvy s podnikateli neuzavíraly. Podle Ing. Hradeckého se tedy oba způsoby 
týkají trvale žijících. Tajemnice řekla, že první poplatek ano. U druhého poplatku je poplatníkem fyzická 
osoby s bydlištěm v nemovité věci, nebo fyzická osoba, právnická osoba nebo fond vlastnící nemovitou 
věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku. 
Plátcem poplatku je i společenství vlastníků jednotek. Pan Hainiš se zeptal, jak se ho to bude týkat, když 
má smlouvu s firmou v Dolní Branné. Dle tajemnice zde má pan Hainiš bydliště a vlastí dům, tak by měl 
platit poplatek městu. Problematiku vzdálenějších míst a tam, kam Transport nezajede, ještě bude 
město se svozovou firmou řešit.  

 Pan Haniš upozornil na cedule Správy KRNAP, které jsou ve špatném stavu u cesty od Lesanky 
k Duncanu. Dle starosty se turistické ukazatele opravují, ale zmiňované budou obnovené nebo se sundají 
(financováno z dotace).  
 

 
 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na 6. prosince 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Filip Duda  Ivo Boleslavský 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 16/21 ze dne 20.09.2021 

 

   Usnesení č. Z 151/16/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 15. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 20.09.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 152/16/21 

   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. 3/2021, kterým se zvyšují příjmy o 3.356.112,10 Kč a výdaje o 
3.701.863,40 Kč. 

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

         Termín: 20.09.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 153/16/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   výměnu části pozemků p.p.č. 22/2, 312/1, 16/5, 312/2 a 315/1, vše k.ú. Janské Lázně (LV 10001, vlastník 

město Janské Lázně) o výměře 145 m² dle GP č. 539-298/2021  označené jako díly a, b, c, d, e  za části 
pozemků p.p.č. 16/1, 366, 16/6, st.p.č. 48/2, vše k.ú. Janské Lázně (LV 465, vlastník Ing. Miroslav Kvapil) 
o výměře 150 m² označené jako díly f, g, h, i; pověřuje starostu města k podpisu směnné smlouvy a 
požaduje uzavření písemné dohody o přeložce a realizaci chodníku, který je součástí pozemku st.p.č. 
292 s přeložkou na p.p.č. 22/2 v k.ú. J.L. na náklady investora stavby.  

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

         Termín: 20.09.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 154/16/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   informace k možné koupi budovy České pošty, s.p. s tím, že pověřuje starostu města k dalšímu jednání a 

přípravě odkoupení budovy za cenu stanovenou znaleckým posudkem a provozování pošty Partner a 
deklaruje záměr odkoupení budovy pošty a provozování pošty Partner. 

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

         Termín: 20.09.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
20.09.2021  

strana 8 (celkem 8) 
Přílohy 0 

 

8 / 8 

 

   Usnesení č. Z 155/16/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   pověřuje 
   finanční výbor k projednání a doporučení financování koupě budovy pošty. 

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

         Termín: 20.09.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Filip Duda  Ivo Boleslavský 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 


