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Zápis č. 18/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

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

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 26.11.2021 
 
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 
  
0 občanů  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva města neomluven 
 Ing. Tomáš Vojtěch – člen zastupitelstva města omluven 
 Filip Duda – člen zastupitelstva města omluven 
 Ing. Jiří Hradecký – 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 přijetí úvěru na zakoupení budovy čp. 274 R 661/64/21 

Z 159/17/21 

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. 
 
 

  

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 
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Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Pavel Kout a pan Norbert Tippelt st. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
Ing. Kout, p. Tippelt st. 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 17. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 157/158/17/21 tajemnice vyřízeno 

Z 159/17/21 ES odbor probíhá 

Z 160/17/21 TH odbor vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 17. 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 na přijetí úvěru na odkoupení budovy pošty  R 661/64/21 

Z 159/17/21 
  

V souvislosti s připravovanou koupí budovy České pošty zastupitelstvo města rozhodlo o financování 
koupě částečně z vlastních prostředků a částečně pomocí úvěru. Zastupitelstvo města dne 08.11.2021 
schválilo částečné financování budovy pošty úvěrem ve výši 7 milionů na 10 let s doplatkem ceny z 
vlastních zdrojů. Na základě toho byly poptané 3 banky o předložení nabídky. Finanční výbor doporučil 
uzavřít úvěr s ČSOB, a.s. s fixní sazbou do 21.06.2032 ve výši 2,96 % p.a. 
Nabídky bank: 
- nabídka Komerční banky   3,23% 
- nabídka ČSOB                       2,96% 
- nabídka České spořitelny   3,18% 
Diskuse k tomuto bodu: 
Předseda finančního výboru p. Tippelt ml. sdělil, že výbor posoudil 3 nabídky, ze kterých vybral jako 
nejvýhodnější od ČSOB, a.s. Sdělil, že je zajímavé, že naše mateřská banka, tj. Komerční banka podala 
nejhorší nabídku. Ved. ES odboru uvedl, že Komerční banka dala nabídku do druhého dne od oslovení. 
ČSOB a spořitelna o týden později. Situace se mění ze dne na den. Ing. Kout se zeptal, zda byly řešené 
poplatky. Poplatky byly dle předsedy FV uvedené v nabídkách. Dle Mgr. Bejdáka byly všechny bez 
poplatků. Pouze u Komerční banky byl požadavek na ručení nemovitostí, což u ostatních dvou není 
požadováno. Je to dobrá pozice, když to není vázané v bance jako zástava, což je plus u nabídek od České 
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spořitelny a ČSOB. Ved. ES odboru navrhnul zrušit termínovaný účet u Komerční banky a převést finance 
na běžný účet. Úrok je 250 Kč měsíčně a bude potřeba mít finance na doplacení kupní ceny. Pan Janovec 
se zeptal, zda se nezměnil původní termín březen 2022. To starosta potvrdil. Je připravena smlouva na 
poštu Partner od 01.03.2022 a kupní smlouva je u právníka. Pan Tippelt st. se zeptal na DPH.  Dle ved. ES 
odboru to bude cena s DPH a město si ho poté uplatní a vrátí se zpět. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve 
výši 7.000.000 Kč na 10 let na nákup nemovitosti čp. 274, včetně přilehlých pozemků od Československé 
obchodní banky, a.s. dle nabídky ze dne 15.11.2021 s fixní sazbou do 21.06.2032 ve výši 2,96 % p.a. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi souhlasilo se zrušením termínovaného účtu č. 
115-1085490217/0100 u Komerční banky, a.s. a převedení zůstatku na běžný účet. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 
 Pan Tippelt st. se zeptal na stav jeho podnětu (viz diskuse ZM č. 16/21), že do výměníku pod kinem se 

dostává odpadní voda, sběrač by se měl pravidelně čistit, což Vak nedělá. Starosta měl požádat Vak, aby 
stav kanalizace řešil. Starosta ještě neprojednal. 

 Pan Tippelt st. dále požádal o zjednání nápravy s tím, že v zadní části budovy úřadu, kde je vstup do 
výměníku, je složený starý nábytek, odpad. Tajemnice požádala ved. odboru TS, aby udělal fotky s tím, že 
budou zaslány provozovateli Black Hillu s požadavkem na likvidaci.  

 Mgr. Bejdák navrhnul naplánovat kontrolu ubytovatelů na celou zimu. Zkoordinovat s městskou a státní 
policií a dělat kontroly opakovaně (opruzováním). Tajemnice uvedla, že kontroly u ubytovatelů jsou 
problematické. Z pohledu zákonného zmocnění můžeme dělat kontrolu ubytovací knihy. Což je 
nedostatečné. Ubytovatelé si vymýšlí, že např. knihu mají u účetní apod. Na pozici správce daní a poplatků 
bylo vypsané výběrové řízení, protože paní Berková se chystá do důchodu. Takže v té souvislosti tu 
budeme zaučovat nového zaměstnance (od 01.02.2022), který musí být vyškolený a složit zkoušku 
odborné způsobilosti. Správa daní a poplatků je v přenesené působnosti tzn., že se jedná o výkon státní 
správy. Tajemnice přislíbila, že budou provedeny kontroly dle možností úřadu a situace s Covidem. 
Starosta sdělil, že před dvěma lety se kontroly zúčastnil a nebylo to nic hezkého. Pokusí se domluvit 
asistenci Městské policie Trutnov. U cizinecké policie je to složitější, ale také to s nimi projedná. Požádal 
zastupitele, aby se také kontroly zúčastňovali. Dle ved. ES odboru má cizinecká policie větší pravomoc, 
může namístě pokutovat. Dnes se zúčastnil školení mimo jiné i k daním. Lektorka prohlásila, že došlo ke 
změnám, ale k výběru poplatků a pákám pro obce nedošlo. Ubytovatelé předloží ubytovací knihu a my 
můžeme zkontrolovat jenom to, co přiznají. Dle Mgr. Bejdáka je třeba tam chodit a opakovaně. Ví, že je to 
složité, ale pokud to dělat nebudeme, tak jsme rezignovali. 

 Pan Tippelt ml. se zeptal na sloučení stavebních úřadů a více informací. Starosta odpověděl, že 
v návaznosti na nový stavební zákon a připravovanou strukturu stavebních úřadů vzešel nápad na sloučení 
stavebních úřadů. Tajemnice sdělila, že se účastnila jednání, které vyvolala tajemnice Svobody nad Úpou, 
kde se jednalo o možném sjednocení stavebních úřadů obcí Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní 
Maršov, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa pod jeden stavební úřad podřízený krajskému úřadu a roven 
stavebnímu úřadu v Trutnově. Starosta Svobody nad Úpou a Horního Maršova připravili dopis v tomto 
smyslu, co navrhujeme. Na jednání jsme se také bavili o prostorách, které by mohly být v budově pošty u 
nás nebo v Horním Maršově.  Jednalo by se o detašované pracoviště s 4 – 5 zaměstnanci. Tajemnice dále 
řekla, že stanovisko mělo být zaslané do 19.11.2021, což jsme splnili, ale dnes přišlo vyjádření, že 
stanovisko berou na vědomí s tím, že jednání se odkládá na neurčito. Dle starosty se bude čekat, co udělá 
se zákonem nová vláda a sněmovna.  
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Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na 13. prosince 2021 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 18/21 ze dne 22.11.2021 

 

   Usnesení č. Z 161/18/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 17. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 22.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 162/18/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 7.000.000 Kč na 10 let na nákup nemovitosti čp. 274, včetně 

přilehlých pozemků od Československé obchodní banky, a.s. dle nabídky ze dne 15.11.2021 s fixní 
sazbou do 21.06.2032 ve výši 2,96 % p.a. (příloha zápisu č. 1). 

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

         Termín: 22.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 163/18/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   se zrušením termínovaného účtu č 115-1085490217/0100 u Komerční banky, a.s. a převedení jeho 

zůstatku na běžný účet. 

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

         Termín: 22.11.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Pavel Kout  Norbert Tippelt st. 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 
 

 


