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Zápis č. 19/21 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 13. prosince 2021 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 16.12.2021 
 
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 
  
1 občan  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva města neomluven 
 Norbert Tippelt st. – 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. 5/2021  ved. ES odboru 

2. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2022 a 
schválení poskytnutí dotací spolkům a dalším 
organizacím 

 ved. ES odboru 

3. Projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
společné JSDH 

Z 766/38/14 starosta 

4. Projednání výměny pozemků mezi městem Janské 
Lázně a Správou KRNAP 

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

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta města, a to o bod č. 4 – projednání výměny pozemků 
se Správou KRNAP. Hlasováním byl doplněný program jednomyslně schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Norbert Tippelt ml. a paní Věra Válová. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
p. Tippelt, pí Válová 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 18. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 162/163/18/21 ES odbor probíhá 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 18. 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: 13 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2021  
  

Rozpočtovým opatřením č. 5/2021 se navyšují příjmy o 132.585,81 a výdaje se snižují o 2.115.982,38 Kč. 
Jedná se hlavně o výdaje na projekty, které se nedokončily v tomto roce, ale budou dokončeny v roce 
2022. Dále jsou zde přesuny mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na rok 
2021.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor návrh projednal a doporučil schválit. Pan Janovec se zeptal, zda se výdaje přesunou na 
příští rok nebo je to úspora. Ved. ES odboru odpověděl, že se jedná o částečné uspoření a částečně o 
přesun z letošního do příštího roku. Dotace na VO a veřejné WC měly přijít letos, ale přijdou až v roce 
2022.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, 
kterým se zvyšují příjmy 132.585,81 Kč a snižují výdaje o 2.115.982,38 Kč. 
 

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

2. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2022 a schválení poskytnutí dotací spolkům 

a dalším organizacím  

 

  

Návrh rozpočtu města na rok 2022 je připraven k projednání s příjmy ve výši 35.474.209 Kč a výdaji ve výši 
35.474.209 Kč jako rozpočet vyrovnaný. Návrh byl projednán se zastupiteli města na pracovním jednání. 
Byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické dne 26.11.2021 a nebyly k němu podány žádné 
připomínky. Příjmy daňové, nedaňové i kapitálové vycházejí ze skutečnosti  k 30.10.2021. Dotace jsou 
rozpočtovány dle skutečnosti nebo avíza k dotaci. Výdaje provozní vycházejí ze skutečnosti 
předcházejících let s přihlédnutím ke stávající situaci s COVID-19. Příspěvek na provoz PO Základní škola a 
Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov je poskytnut ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou vyúčtování. 
Na základě členství města ve sdruženích a svazcích a žádostí neziskových organizací o poskytnutí 
příspěvků, byly v rozpočtu zahrnuty tyto příspěvky: 
 

Organizace Příspěvek v Kč 

SK Janské Lázně – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15 000 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz oddílů sportovců 200 000 

SK Janské Lázně – příspěvek na pořádání závodu Krk. 70MBT 30 000 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz SK odd. fotbalu údržba areálu 100 000 

SK HS Janské Lázně 20 000 

TJ Maratonstav 10 000 

Divadelní spolek J.L. 30 000 

Veselý výlet 28 000 

Knihovna Trutnov 4 000 

Příspěvek na činnost seniorů žijících v J. Lázních (klub důchodců) 66 000 

SMO Krkonoše 25 000 

Sdružení obcí Východních Krkonoš 90 000 

Sdružení Glacensis, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, 
Sdružení lázeňských míst ČR 

34 200 

Spolek MAS Krkonoše   6 990 

Sdružení tajemníků 2 000 

 
Návrh nevyhovět žádostem:  TAJV z.s., SK Janské Lázně - lyžařský oddíl 
 
Investiční a ostatní výdaje v rozpočtu jsou rozpočtovány tyto akce: 

Paragraf Účel použití 

§ 2212 Opravy komunikací 

§ 2219 Opravy chodníků v J.L. 

§ 3111 Plot kolem MŠ, oprava střechy MŠ 

§ 3113 Oprava střechy, štítů a schodiště ZŠ 

§ 3612 Oprava vedení topení, okna čp. 85 Quisisana 

§ 3613 Oprava fasády čp. 85 Quisisana 

§ 3631 Realizace VO IV. etapa 

§ 3639 
Dokončení Multifunkčního objektu. Doplnění technické mapy (data, měření), zaměření 
graf. podkladů, spoluúčasti na dotacích, projekty dosud nespecifikované, aktualizace 
pasportu MK. 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučil schválit dle předloženého návrhu. Pan Janovec 
k návrhu rozpočtu uvedl, že ve výdajích je 380 tis. Kč na Krajinu pod Sněžkou. Dle starosty se projekt stále 
připravuje a snad od poloviny roku bude zahájený zkušební provoz. Zda se již odvádí poplatek, se zeptal 
pan Duda. Starosta odpověděl, že pokud není systém spuštěný, tak ne. Tajemnice vysvětlila, že částka 380 
tis. Kč v položce 5169 není jen Krajina pod Sněžkou, ale i výdaje na revize, metodiky, servis PC apod. Jako 
vstupní poplatek na projekt Krajina pod Sněžkou se počítá s částkou 180 tis. Kč v roce 2022. Tajemnice 
ještě požádala o projednání žádosti o dotaci spolku TAJV, z.s. na sportovně-edukační projekt pro místní 
děti a žáky ZŠ Janské Lázně z rozpočtu města. Vznesla dotaz na paní ředitelku příspěvkové organizace, zda 
o tomto projektu ví, ale bohužel nikdo nic neví. V žádosti také nebyla uvedena požadovaná částka, kterou 
má žádost obsahovat. Nevyhovění žádosti je třeba odůvodnit. Oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 
zákona o obcích podali zastupitelé Petr Janovec, Věra Válová, Ivo Boleslavský a Mgr. Filip Bejdák. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočet města Janské Lázně na rok 
2022 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 35.474.209 Kč a výdaji ve výši 35.474.209 Kč, jako rozpočet 
vyrovnaný, který je přílohou zápisu.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo poskytnutí výše uvedených příspěvků 
organizacím a sdružením a uzavření veřejnoprávních smluv a pověřilo starostu k podpisu těchto smluv.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi nevyhovělo žádosti o dotaci podanou spolkem 
TAJV z.s., z důvodu, že žádost neobsahovala požadovanou částku a projekt nebyl projednán se základní 
školou a dále nevyhovělo žádosti o dotaci podanou lyžařským oddílem Sportovního klubu Janské Lázně 
z důvodu, že na činnost všech oddílů Sportovního klubu Janské Lázně město již přispívá.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společné JSDH Z 766/38/14 
  

Město Janské Lázně a Obec Horní Maršov uzavřela dne 28.03.2014 smlouvu o sdružení prostředků na 
společnou jednotku požární ochrany. Touto smlouvou se město Janské Lázně zavázalo poskytovat obci 
Horní Maršov za každý zásah provedený na území města Janské Lázně 1.000 Kč. Obec Horní Maršov 
požádala o zvýšení na 2.000 Kč. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Hradecký nemá problém se zvýšením, jen se mu zdá, že jezdí někdy aniž by museli. Dle starosty jedou, 
pokud jsou vyzváni dispečerem, což neovlivníme. Pan Janovec se zeptal, zdali je nějaká kontrola. 
Tajemnice uvedla, že každý měsíc, pokud mají výjezd, tak přijde faktura a součástí je protokol o výjezdu. 
V letošním roce do konce listopadu bylo celkem 14 výjezdů. Většinou se jedná o spadlý strom, dále 
uzamčené auto, jiskření v rozvodové skříni, dítě zamčené v autě, požár auta na plyn apod. Pan Košťál se 
účastnil výroční schůze hasičů dne 10.12.2021. Dle jeho názoru hasiči fungují, a pokud bude město platit 
např. 30 tis. Kč ročně, tak se to určitě vyplatí.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany ze dne 28.03.2014 mezi městem Janské Lázně 
a Obcí Horní Maršov, který spočívá ve zvýšení částky za každý zásah provedený JSDH Horní Maršov na 
území města Janské Lázně na 2.000 Kč. 
 

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

4. Projednání výměna pozemků mezi městem Janské Lázně a Správou KRNAP  
  

Město a KRNAP již delší dobu připravuje výměnu pozemků. Správa KRNAP požádala o potvrzení směny. 
Jedná se především o narovnání majetkových vztahů okolo Janského potoka, Zrcadlových bud a les u 
sídliště. 

Město Janské Lázně

k.ú. č. parc. druh výměra pozn.

Černá Hora v Krkonoších st. 284 zastavěná plocha 57 přehrážka, není zaps. GPL, část 170/6

Černá Hora v Krkonoších 224/1 trvalý tr. Porost 3608 Zrcadlovky

Černá Hora v Krkonoších 224/4 lesní pozemek 21428 Zrcadlovky

Černá Hora v Krkonoších 279/5 ostatní plocha 906 komunikace na Černé hoře

Janské Lázně 238/1 vodní plocha 223 koryto Janského potoka

Janské Lázně 238/25 vodní plocha 18 koryto Janského potoka

Janské Lázně 238/26 vodní plocha 163 koryto Janského potoka

Celkem 26403  
 

                                  Správa KRNAP

k.ú. č. parc. druh výměra pozn.

Janské Lázně 3/3 lesní pozemek 25096 les pod HS

Janské Lázně 170/9 ostatní plocha 188 bývalé koryto J. potoka, parkoviště u odbočky k Vesně

Janské Lázně 170/18 ostatní plocha 108 bývalé koryto J. potoka u odbočky k Vesně

Janské Lázně 215 ostatní plocha 105 odbočka k čp. 5

Janské Lázně 244 ostatní plocha 371 odbočka k Vesně, částečně přístup k čp. 5

Janské Lázně 246 ostatní plocha 41 díl lesa pod HS, bývalá drážní stavba

Celkem 25909  
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru uvedl, že se jedná o pozemky kolem Janského potoka, přehrážka na potoce, nepřesnosti 
na Černé hoře, na Zrcadlech (pro KRNAP mají ochranářskou hodnotu) a les pod Horskou službou. KRNAP 
směňuje podle jejich pravidel. Musíme nabídnout víc než KRNAP. Starosta uvedl, že na všechny pozemky 
jsou posudky. KRNAP předloží návrh městu a poté předloží na ministerstvo životního prostředí. Dle Ing. 
Kouta je les pod HS jedním z mála rozvojových území.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání deklarovalo zájem o výměnu pozemků mezi městem 
Janské Lázně a Správou KRNAP dle předloženého seznamu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 Mgr. Bejdák vyzval přítomného pana Rufera o pokácení nebezpečných stromů u silnice na pozemku u 
Protěže. Pan Rufer uvedl, že stromy postupem času vykácí. Dle starosty jsou tam 2 nebezpečné stromy 
nakloněné nad silnicí. 

 Pan Vorel se zeptal v souvislosti s placením hasičů, jestli se jednalo o popadané stromy ze soukromých 
pozemků na silnici. Zda to nelze zpětně vymáhat. Dle Ing. Kouta by to bylo v případě, když vlastníka 
upozorníme, pak by byla šance. Poté to není vyšší moc.  

 Ing. Hradecký vznesl dotaz k opěrné zdi u Zámečku. Dle ved. TH odboru zeď zmizela a je tam vysvahovaná 
navážka. Zaměřené to zatím není, ale pravděpodobně budou na městském pozemku.  
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 Starosta informoval o dalším postupu u prodeje budovy pošty. S právníkem se dopracovává kupní 
smlouva. Pravděpodobně bude muset být svolané v lednu 2022 zastupitelstvo ke schválení smluv. 

 Tajemnice informovala o novém systému odpadového hospodářství od Nového roku s tím, že je třeba 
podat ohlášení k místnímu poplatku. Poté městský úřad objedná známky. Tiskopis ohlášení je k dispozici 
na webu a na městském úřadě. Dále poděkovala zastupitelům a zaměstnancům města za práci a 
spolupráci a popřála klidné svátky. 

 
 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hodně zdraví do nového roku a hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na březen 2022 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Věra Válová  Norbert Tippelt ml. 

ověřovatelka zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 19/21 ze dne 13.12.2021 

 

   Usnesení č. Z 164/19/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 18. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 165/19/21 

   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. 5/2021, kterým se zvyšují příjmy 232.585,81 Kč a snižují výdaje o 
2.105.982,38 Kč. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 166/19/21 

   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, rozpočet města Janské Lázně na rok 2022 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 
35.474.209 Kč a výdaji ve výši 35.474.209 Kč, jako rozpočet vyrovnaný, který je přílohou zápisu č. 1. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 167/19/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   s odkazem na ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvků těmto organizacím a sdružením: 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
MAS Krkonoše – 6.990 Kč 
Sportovnímu klubu Janské Lázně z.s. - 245.000 Kč na činnost a provoz všech oddílů sportovního klubu (z 
toho 15.000 Kč na turnaj stolního tenisu a 30.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB) 
- 100.000 Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu 
SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na zakoupení pláštěnek pro členy HS 
Divadelní spolek Janské Lázně z.s. – 30.000 Kč na festival divadel 

   a souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 168/19/21 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žádostem o příspěvky žádosti o dotaci podanou spolkem TAJV 
z.s., z důvodu, že žádost neobsahovala požadovanou částku a projekt nebyl projednán se základní 
školou a dále nevyhovuje žádosti o dotaci podanou lyžařským oddílem Sportovního klubu Janské Lázně z 
důvodu, že na činnost všech oddílů Sportovního klubu Janské Lázně město již přispívá. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Janovec 

1 

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 169/19/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany ze dne 

28.03.2014 mezi městem Janské Lázně a Obcí Horní Maršov, který spočívá ve zvýšení částky za každý 
zásah provedený JSDH Horní Maršov na území města Janské Lázně na 2.000 Kč. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 170/19/21 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   deklaruje 
   zájem o výměnu pozemků mezi městem Janské Lázně a Správou KRNAP dle předloženého seznamu. 

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

         Termín: 13.12.2021 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Věra Válová  Norbert Tippelt ml. 

ověřovatelka zápisu  ověřovatel zápisu 
   
   

 
 

 


