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Zápis č. 17/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 8. listopadu 2021 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: E. Hronešová dne: 15.11.2021 
 
Přítomni: 11 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

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 neomluven 
 Ing. Tomáš Vojtěch – člen zastupitelstva města neomluven 
 Norbert Tippelt st. – člen zastupitelstva města omluven 
 Ing. Jiří Hradecký – člen zastupitelstva města omluven 
 Bc. Marcela Vojtěchová – tajemnice omluvena 
   
Program                                                                                                                                                          Materiál zpracoval: 

- Kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu 

hlasování 

starosta 

- Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva starosta 

- Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele starosta 

- Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva starosta 

- Zpráva o činnosti rady města starosta 

odkaz na předchozí usnesení č. vztahující se k projednávanému bodu: 
 

 

1. Projednání návrhu OZV č. 2/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství 

 tajemnice
 

2. Projednání návrhu OZV č. 3/2021 o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

R 660/64/21 

R 634/62/21 

tajemnice 

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

R 661/64/21 tajemnice 

4. Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Janské Lázně (v uplynulém období) a změny č. 2 ÚP JL 
ve zkráceném postupu 

 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. 
 
 

  

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu hlasování 
 

Starosta města pan Petr Hřebačka potvrdil nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva a nechal 
hlasovat o způsobu hlasování. Jednomyslně byl schválen veřejný způsob hlasování.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
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Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

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

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

 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Petr Janovec a pan Josef Zilvar. Zápisem byla pověřena paní Elen 
Hronešová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
p. Janovec, p. Zilvar 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 16. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 154/155/16/21 starosta probíhá 

Z 152/16/21 ES odbor vyřízeno 

Z 153/16/21 TH odbor vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 16. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení.  

 

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

 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

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

Činnost rady města od posledního zasedání 
zastupitelstvo bere na vědomí: PRO: 11 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání návrhu OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

 

  

V letošním roce nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., na základě kterého je třeba dát 
do souladu s legislativou i obecně závaznou vyhlášku obce o systému odpadového hospodářství. Nová 
vyhláška nahradí stávající vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Janské Lázně. Vyhláška stanovuje oddělené soustřeďování komunálního odpadu, svoz 
nebezpečného a objemného odpadu, možnost právnických osob se zapojit k obecnímu systému, nakládání 
s movitými věcmi a výrobky s ukončenou životností. Účinnost od 01.01.2022. 
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta shrnul obsah návrhu vyhlášky. Pan Vorel se dotázal, jaká je záruka, aby všichni občané měli svou 
popelnici ve všech domech? Starosta odpověděl, že vyhláška určuje povinnost každé domácnosti mít 
nádobu na odpad a zaplatit poplatek dle předpokládaného objemu odpadu. Občané si mohou sami zvolit 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
08.11.2021  

strana 3 (celkem 9) 
Přílohy 0 

 

3 / 9 

vhodnou variantu. Poplatek je právně vymahatelný. Na úřadu bude vedena evidence pro zpětnou 
kontrolu. 
Pan místostarosta Kout doplnil informaci, že poplatky se nyní dostávají do režimu určité “daně”, to 
znamená, že neexistuje výmluva, poplatek je daný, občan si musí zvolit alespoň minimum, ale každý musí 
zaplatit. Pan starosta dále uvedl, že tento návrh vyhlášky se nejvíce přibližuje dosavadnímu systému 
likvidace odpadů, snahou města je, aby nový systém byl co nejjednodušší. 
Pan Košťál uvedl, že tato vyhláška je zatím na jeden rok, a pak se může změnit. Transport Trutnov zatím 
nemá technologii na vážení množství odpadu při vyvážení, což by byl nejspravedlivěji způsob placení. Pan 
starosta ještě doplnil, že odpady budou stále dražší a že každá obec v okolí má zatím jiný systém pro 
likvidaci odpadu. Pan Bejdák se dále zeptal, jak se likviduji bioodpady, elektroodpady a kovy? Vedoucí 
odboru TS pan Císař odpověděl, že bioodpady se vozí do kompostárny a další tříděný odpad se likviduje 
specializovanou firmou. Na základě dřívější vysoké úrovně třídění odpadu v naší obci máme výhodnější 
ceny při výkupu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání návrhu OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci 

R 660/64/21 

R 634/62/21 
  

V letošním roce nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou 
byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Dle nové právní 
úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho 
ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada již nebude možná.  
Jedná se o: 
- místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (nahrazuje původní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a 
- místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založený na principu „zaplať tolik, 
kolik vyhodíš“ a platí se tedy za množství vyprodukovaného odpadu nebo podle kapacity sběrné nádoby). 
Od roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému“, který u nás v současné 
době funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.  
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec do konce roku 2021 vydala zcela novou obecně 
závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. Našemu 
dosavadnímu systému se nejvíce podobá místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci (dle kapacity nádoby).  
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného 
komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce. 
Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. 
Tento typ poplatku vychází z principu, že jeho výše je odvozena od skutečného množství 
vyprodukovaného odpadu tj. „plať tolik, kolik vyhodíš“. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků 
jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek 
od poplatníka. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má 
majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře 
odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.  
Bude zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Proto bude nutné, aby 
si občané vhodně zvolili velikost nádoby pro každou domácnost. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 
1100 l. Nemovitost, která je mimo svozovou trasu (svozová firma tam celoročně nezajede), bude moci na 
místo známky na nádobu využít pytle o objemu 120 l v počtu 12 ks na rok.  
K poplatku se přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost 
(rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou 
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změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok 
kupujete známku. Buď na městském úřadě, nebo přímo od firmy Transport. Nově zaplatí městu poplatek, 
za který dostanete roční známku na popelnici. Poplatek bude vypočítaný z ceny za 1 l odpadu a četností 
svozů, což určí město a velikostí nádoby, kterou si zvolí občané sami.  
Rada města problematiku již několikrát projednala a navrhla: 
Četnost svozů 2 x měsíčně, cenu za 1 l odpadu ve výši 0,60 Kč.  
Je třeba stanovit, že pytel lze využít pouze pro objekty, kam svozová technika celoročně nezajede, a to 
v počtu 12 ks na celý rok. Rada města rozhodne, kterých nemovitostí (čp.) se toto bude týkat. Dále, aby 
bylo možné v případě potřeby si zakoupit na MěÚ jako doplněk pytel, ale pouze pokud bude mít poplatník 
ohlášený či zaplacený poplatek na nádobu a max. 5 ks za rok.  
Poplatek bude stanovený na rok 2022. V průběhu roku se bude vyhodnocovat stav a případně 
uzpůsobovat situaci v rámci zákonných možností a možností města.  

 
Ceny na rok 2022 - četnost svozů 1 x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí 
každý plátce sám 

Nádoba 80 l Nádoba 110 l Nádoba 120 l Nádoba 240 l Nádoba 1100 l 

1 nemovitost/ 
domácnost 

1 nemovitost/ 
domácnost 

1 nemovitost/ 
domácnost 

1 nemovitost/ 
domácnost 

1 nemovitost 
 

svoz čtrnáctidenní svoz čtrnáctidenní svoz čtrnáctidenní svoz čtrnáctidenní svoz čtrnáctidenní 

1 248 Kč 1 716 Kč 1 872 Kč 3 744 Kč 17 160 Kč 

 

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč 

Možnost přikoupení pytlů  
(pouze s ohlášeným/uhrazeným poplatkem na 
příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  za rok) 

pytel 120 l - 1 ks za 72 Kč 

 
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Zastupitelé se ptali na podrobnosti: 
Pan Janovec - zda je možnost poplatku i po týdnu? Odpověď starosty – vyhláška jasně určuje odvoz 
jedenkrát za 14 dnů, jiný systém by byl složitý, vznikla by velká administrativní zátěž a odkázal k navržené 
tabulce, která podrobně rozlišuje poplatky podle velikosti nádob a umožňuje každému možnost výběru. 
Pan Bejdák - proč je svoz jedenkrát za 14 dnů a jak se došlo k výši poplatku za 1 l odpadu? Odpověď pana 
starosty je, že tento systém je nastaven z finančních důvodů - aby cena za odvoz odpadů nevzrostla 
najednou o hodně, pan Straka z TH odboru doplnil, že cílem je hlavně větší třídění odpadu a vedoucí ES 
odboru pan Martinek doplnil, že poplatky v okolních obcích jsou většinou vyšší. Cílem je větší třídění, a 
obecně se předpokládá, že do roku 2035 bude muset být vytříděno 85% odpadu.  
Pan Vorel doplnil, že obecně mají všichni obavy, že odvoz 1x za 14 dnů bude zapáchat a okolo popelnic se 
bude tvořit nepořádek. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, 
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle předloženého návrhu a 
stanovilo: 
1) četnost svozů 1 x 14 dní, tj. 26 svozů za rok,  
2) pytel 120 l pouze pro nemovitost, kam svozová technika celoročně nezajede, a to v počtu 12 ks na celý 
rok (rada města určí, kterých nemovitostí /čp./ se toto bude týkat), 
3) plátce bude mít možnost zakoupit na MěÚ jako doplněk pytel, ale pouze pokud bude mít ohlášený či 
zaplacený poplatek na nádobu a max. 5 ks za rok. 
 

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

3. Projednání návrhu na odkoupení budovy pošty a provozování pošty Partner R 661/64/21 
  

Místostarosta Ing. Kout shrnul podrobnosti návrhu a odůvodnění k odkoupení budovy pošty, které 
obdrželi zastupitelé k prostudování. Pan starosta doplnil aktuální informace: schvalování smluv se 
posouvá, dojednává se způsob financování, obsah smlouvy se ještě konzultuje s právníkem města, 
posouvá se začátek provozování pošty Partner až od 01.03.2022. Zastupitelstvo musí rozhodnout o 
způsobu financování. 
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Předseda finančního výboru pan Tippelt informoval o tom, že se finanční výbor v této věci sešel dvakrát a 
že z důvodu změny úrokových sazeb ČNB, se úrokové sazby bank od srpna zvýšily ± o 1%.  Z oslovených 
bank zatím přišla nabídka od Komerční banky z 18.08.2021 a dnes od ČSOB. Finanční výbor si vyžádal ještě 
další nabídky. Výbor diskutoval o formě financování, zda si má město půjčit celou částku ceny za budovu 
pošty nebo jen část a zatím se členové neshodli. Do dalšího zasedání zastupitelstva budou dodány všechny 
podklady a výbor dá své rozhodnutí. Pan Tippelt upozornil na časovou tíseň, protože podmínky se rychle 
mění, úrokové sazby jsou nyní určeny od ČSOB do 03.12.2021, od Komerční banky do 15.12.2021 a dosud 
známé nabídky se dost liší. 
Pan Bejdák doplnil, že je třeba co nejdřív určit, jak velkou částku a na jak dlouho si chce město půjčit a je 
třeba vědět, jak dlouho chce splácet. Starosta upozornil, že město nemůže uvolnit všechny své finanční 
prostředky, je třeba ponechat finance na běžný provoz. 
Pan Tippelt potvrdil, že je třeba nechat si zpracovat aktuální nabídky na jednu jasnou variantu způsobu 
úvěru od všech bank, např. 7 milionů na 10 let. 
Pan starosta na návrh místostarosty pana Kouta zformuloval usnesení k tomuto bodu: Zastupitelstvo 
města Janské Lázně schvaluje částečné financování budovy pošty úvěrem ve výši 7 milionů na 10 let 
s doplatkem z vlastních zdrojů a schvaluje tímto vyvěšení záměru města na úřední desce. Návrh byl 
jednohlasně schválen. 
V další diskusi pan starosta informoval, že se dopoledne uskutečnila prohlídka vnitřních prostor budovy. 
Zásadní vady se neukázaly, pouze v jednom místě v přízemí mezi schodištěm je degradovaná vnitřní 
izolace. Budova je zachovalá, nejsou nutné okamžité velké investice. Počítá se s pokračováním stávajících 
pronájmů a bude muset být provozována pošta Partner. Nájmy by měly pokrýt splátky úvěru. 
Pan Bejdák zmínil, že je také důležité mít představu do budoucna, jak naložit se získanými prostory. A jak 
je to s plánovanými projekty na stávající budovu města? Vedoucí TH odboru pan Straka odpověděl, že celý 
objekt má společné slabiny, a to jsou rovná střecha a okna v hliníkových konstrukcích. Do budoucna jsou 
šance na získání dotací na zateplení budov, takže stávající projekty na čp. 273 (úřad) se rozšíří i na čp. 274. 
Výhledově se nabízí možnost realizace fotovoltaické elektrárny a rekonstrukce topení. 
Paní Válová vznesla dotaz, zda město převezme na sebe i případné dluhy stávajících nájemníků? Pan 
starosta odpověděl, že žádné dluhy ani závazky nebudou (a to se týká i energií) a bude to také uvedeno ve 
smlouvě. Smlouva kupní i smlouva o provozování pošty Partner by měly být uzavřeny zároveň.  
Pan Vorel se dotázal, zda na chodu pošty Partner se finančně podílí i pošta? Odpověď pana starosty byla 
ano, cca 10 000 Kč měsíčně. Pošta také prostory vybavuje veškerou technikou a bude převážet peníze. 
Předběžně má město informaci, že stávající pracovnice pošty má o tuto práci zájem i dál. Město bude řešit 
jen pojištění, a to v rámci celého objektu. Pan Janovec měl podnět k provozování např. zásilkovny, ale 
podle pana Kouta je to konkurence služeb pošty. 
Pan Kopecký se zeptal, jaké jsou plány s prostory nad poštou? Na prostory bývalé ústředny v pronájmu 
firmy Cetin je věcné břemeno, které tam zůstane, reagoval pan starosta. Do budoucna by se ostatní 
prostory mohly zrekonstruovat na byty. Pan místostarosta Kout doplnil, že koupí budovy pošty by mohlo 
město v relativně krátké době s nějakou investicí vytvořit několik obecných bytů a nabídnout je 
k pronájmu. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo částečné financování budovy pošty 
úvěrem ve výši 7 milionů na 10 let s doplatkem ceny z vlastních zdrojů a schválilo vyvěšení záměru na 
úřední desce. 
 

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

4. Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně (v uplynulém období) 

a změny č. 2 ÚP JL ve zkráceném postupu 

 

  

V rámci předloženého návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Janské Lázně budou projednávány žádosti o změnu 
ÚP JL v rozsahu: 
a) Z2/1 - p.p.č. 329 a 92/12 v k.ú. Č.H. a části st.p.č. 64/1 v k.ú. Č.H. 
b) Z2/2 - st.p.č. 65, p.p.č. 178 a p.p.č. 175/2 v k.ú. Č.H. 
c) Z2/3 - p.p.č. 130/4 v k.ú. Č.H. 
d) Z2/4 - objekt bez čp na p.p.č. 70 v k.ú. J.L. 
e) Z2/5 - p.p.č. 123/55 a 123/56 v k.ú. J.L. 
f) Z2/6 - p.p.č. 92/1 a st.p.č. 230 v k.ú. Č.H. 
g) Z2/7 - p.p.č. 40, 45/14 a 45/15, st.p.č. 231, 252 a 273 vše v k.ú. Č.H. 
 
Změna č. 2 ÚP bude pořizována, dle §55a stavebního zákona, zkráceným postupem. Dle platných 
zákonných postupů je nezbytné stanovit pověřeného zastupitele, který bude spolupracovat s 
pořizovatelem a schválit projektanta změny č. 2 ÚP JL. 
 
Diskuse k tomuto bodu: 
Dotazy nebyly žádné. Pan Kout nahlásil střet zájmů, protože jedna žádost o změnu se ho týká. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo: 
 - Zprávu o uplatňování Územního plánu Janské Lázně (v uplynulém období), 
- projednání změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně ve zkráceném postupu dle §55a stavebního 
zákona, 
- Ing. Pavla Kouta jako určeného zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 
Územního plánu Janské Lázně, 
- společnost TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér (IČ 63220385, projektant Ing. arch. Vladimír 
Smilnický) jako zpracovatele návrhu změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně, 
- podmiňuje pořízení změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně úplnou úhradou nákladů na zpracování 
změny, vyhotovení úplného znění územního plánu po změně Územního plánu Janské Lázně ze strany 
navrhovatelů, jejichž návrhy byly zařazeny do požadavků na změnu ÚP v rámci Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 
 Pan Tippet se dotázal, zda by bylo možné kontrolovat obytné vozy na parkovišti u Lesního domů, 

protože zjistil existenci nabídek, kdy někdo pronajímá obytná auta jako ubytování. Zda by si město 
nemělo nárokovat na provozovateli parkoviště poplatek z ubytování? Reagoval pan Martinek vedoucí ES 
odboru, že se vybírá pouze parkovné, ale podle zákona pokud tam jsou poskytovány nějaké služby, 
vybírat by se mělo. Pan Kout na to reagoval, že je třeba případné nabídky okamžitě zdokumentovat a 
podchytit inzeráty. Pan Duda ukázal v tel. aplikaci, že na webovém portálu Booking je už asi rok uvedena 
nabídka celoročního pronájmu obytného vozu za poplatek. Navrhuje vybírat poplatky za nabízené služby 
stejně jako v kempu, včetně lázeňského poplatku. Pan starosta odpověděl, že parkoviště není označené 
jako kemp, uvedl, že se platí za připojení elektřiny za parkování, na závěr poděkoval za podnět k 
prošetření.  
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 Pan Vorel se zeptal na hlučnost při promítání kina a provozu baru Black Hillu, zda je slyšet také v bytech 
pošty? Vedoucí TH pan Straka odpověděl, že by se při rekonstrukčních pracích mělo udělat také 
protihlukové opatření. Aktuálně je problémem jen hluk z nočního provozu klubu Black Hill. Pan Janovec 
upozornil, že při rekonstrukci starých budov může nastat problém, se kterým se v praxi setkal, že 
původní konstrukce neunesou zvýšené nové zatížení. 
 

 
 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. 
Příští, mimořádné jednání zastupitelstva je plánované na 13. prosince 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Petr Janovec  Josef Zilvar 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 17/21 ze dne 08.11.2021 

 

   Usnesení č. Z 156/17/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 16. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 08.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 157/17/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydává 
   Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

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

         Termín: 08.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 158/17/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydává 
   Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci a stanovuje 
1) četnost svozů 1 x 14 dní, tj. 26 svozů za rok,  
2) pytel 120 l pouze pro nemovitost, kam svozová technika celoročně nezajede, a to v počtu 12 ks na 
celý rok (rada města určí, kterých nemovitostí /čp./ se toto bude týkat), 
3) plátce bude mít možnost zakoupit na MěÚ jako doplněk pytel, ale pouze pokud bude mít ohlášený či 
zaplacený poplatek na nádobu a max. 5 ks za rok. 

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

         Termín: 08.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 159/17/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   částečné financování budovy pošty úvěrem ve výši 7 milionů na 10 let s doplatkem ceny z vlastních 

zdrojů a zveřejnění záměru. 

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

         Termín: 08.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 160/17/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   - Zprávu o uplatňování Územního plánu Janské Lázně (v uplynulém období), 

- projednání změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně ve zkráceném postupu dle §55a stavebního 
zákona, 
- Ing. Pavla Kouta jako určeného zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 

Územního plánu Janské Lázně, 
- společnost TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér (IČ: 63220385, projektant Ing. arch. Vladimír 
Smilnický) jako zpracovatele návrhu změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně, 
- podmiňuje pořízení změny č. 2 Územního plánu Janské Lázně úplnou úhradou nákladů na zpracování 
změny, vyhotovení úplného znění územního plánu po změně Územního plánu Janské Lázně ze strany 
navrhovatelů, jejichž návrhy byly zařazeny do požadavků na změnu ÚP v rámci Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Janské Lázně. 

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

         Termín: 08.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Petr Janovec  Josef Zilvar 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 
 

 


