
Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
14.03.2022  

strana 1 (celkem 8) 
Přílohy 0 

 

1 / 8 

Zápis č. 20/22 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 14. března 2022 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 21.03.2022 
 
Přítomni: 12 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 
  
Mgr. Roman Kyncl - zástupce ředitele MP Trutnov 
Bc. Svatopluk Vašák - vedoucí strážník MP Trutnov 
  
2 občané  

 

Nepřítomni: Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva města neomluven 
 Norbert Tippelt ml. – člen zastupitelstva města omluven 
 Mgr. Filip Bejdák – 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 zprávy Městské policie Trutnov za rok 
2021 

 starosta 

2. Projednání vyúčtování za rok 2021 a schválení 
dodatku ke smlouvě o pečovatelské službě 

 tajemnice 

3. Projednání koupě budovy pošty a uzavření smlouvy o 
provozování pošty Partner 

R 661/64/21 

Z 159/17/21 

Z 162/18/21 

tajemnice 

4. Delegace zástupce města na valnou hromadu Vak 
Trutnov, a.s. 

 starosta 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2022  ved. ES odboru 

- - Diskuse – různé   

 
 

  

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

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

Schválení programu jednání: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Ing. Tomáš Vojtěch a pan Jiří Vorel. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
Ing. Vojtěch, p. Vorel 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 19. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 165-168/19/21 ved. ES odbor vyřízeno 

Z 169/19/21 tajemnice probíhá 

Z 170/19/21 ved. TH odboru probíhá 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 19. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. Zápis byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 03.01.2022, je zveřejněn na 
webu města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v lednovém vydání janskolázeňských novin Fontána.  

 

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 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

1. Projednání zprávy Městské policie Trutnov za rok 2021  
  

Městská policie Trutnov vykonává činnost na území města na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené 
dne 14.09.2018. Za činnost hradí město ze svého rozpočtu od 01.04.2021 za 1 hodinu činnosti jednoho 
strážníka 321 Kč a 9,90 Kč za každý kilometr jízdy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Jednání se 
zúčastnil zástupce ředitele městské policie Mgr. Kyncl a vedoucí strážník Bc. Vašák, který odprezentoval 
zprávu o výkonu působnosti na území města.  
Uvedl, že působnost na území města Janské Lázně z hlediska, jak časové přítomnosti, tak zaměřením 
činnosti, byla v průběhu roku 2021 ve značné míře ovlivněna opatřeními v rámci omezení šíření nákazy 
COVID 19. Nižší míra přestupkové činnosti v oblasti dopravy byla ovlivněna sníženou intenzitou 
dopravního provozu na území města. V zimním období se jednalo o uzavření provozu skiareálů v 
souvislosti s vládními opatřeními. V polovině měsíce února 2021 došlo k úplně uzávěře okresu Trutnov.  
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V oblasti dopravní problematiky hlídky MP TU řešily neoprávněné zábory veřejného prostranství 
(převážně na pozemcích ve vlastnictví města), způsobené parkováním vozidel mimo vyhrazené plochy a 
komunikace. Tento nešvar se projevoval hlavně v lokalitách ul. Lesní, Modrokamenná, Na Sluneční stráni, 
Zvonečková, garáže Lesanka. K častému neoprávněnému parkování vozidel docházelo i v části ul. 
Zvonečková. 
Značné procento řidičů vozidel nerespektovalo dopravní omezení upravující oprávněnost vjezdu do 
lázeňského centra města (dopravní značení v podobě DZ č. B 11, zákaz vjezdu všech motorových vozidel 
mimo dopravní obsluhy a povolení MěÚ). Problémem v souvislosti s řízením dopravy a parkování zůstával 
a zůstává sektor sídliště Na Sluneční stráni.  
V hodnotícím období roku 2021 byly MP Trutnov na území města zjištěny a řešeny tyto počty událostí: 
1.  249 přestupků na úseku dopravy (r. 2020 - 1060 přestupků)  
2.  55 oznámení přijatých od občanů (r. 2020 – 88 oznámení) 
3.  6 zjištěných závad a poškození veřejného majetku (r. 2020 – 15 závad) 
4.  4 uskutečněné součinnosti s OO PČR Svoboda n/Úpou (ověření totožnosti osob, součinnost v rámci 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, rušení nočního klidu atd.) - (r. 2020 – 7 součinností)  
5.  30 na vozidla umístěných předvolání pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku (r. 2020 - 37 
předvolání) 
6.  9 zjištěných a řešených přestupků mimo rámec silničního provozu (neoprávněné zábory veřejného 
prostranství, volné pobíhání psů, poškozování veřejného majetku, konzumace alkoholu na veř. 
prostranství (r. 2020 – 15 přestupků)  
7.  5 provedených měření nejvyšší dovolené rychlosti v obci (r. 2020 - 15 měření) 
8.  3 odchyty volně pobíhajících psů (r. 2020 – 5 odchytů) 
9.  5 provedených řízení dopravy v prostoru křižovatky Krkonošská - Černohorská (U Břízy) - (r. 2020 – 16 
řízení dopravy) 
Celkem za uvedené období r. 2021 bylo MP TU na území města Janské Lázně zjištěno a řešeno 366 
událostí (skutečnost stejné období r. 2020 – 1243 událostí). Celková výše pokut uložených MP TU v 
blokovém řízení činila za toto období 48.800 Kč (r. 2020 – 421.100 Kč). 
Diskuse k tomuto bodu: 
Zástupci MP Trutnov zodpověděli dotazy zastupitelů města. Pan Vorel požádal o vysvětlení částek za 
pokuty v roce 2020 a 2021. Pan Vašák odpověděl, že díky Covidu je tam obrovský propad v počtu 
dopravních přestupků, především u průjezdu centrem. Pan Košťál se zeptal, zda mají uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu se Svobodou nad Úpou. Odpověděl pan Vašák, že ano. Dále je to Černý Důl, 
Svoboda nad Úpou, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Mladé Buky, Horní Maršov. K tomu Žacléřsko, Rtyňsko, 
Chotěvice a Adřšpach. Celkem 22 obcí. Mgr. Kyncl uvedl, že je problém s náborem, chybí lidi. Nástupní plat 
strážníka 14-15 tis. Kč. Musí mít maturitu a projít kurzem. Až po třech měsících se plat o něco zvedne 
(noční, víkendy atd.). Nyní se začal dávat náborový příspěvek 30 tis. Kč. Podle pana Vašáka je to také tím, 
co práce obnáší s tím, že lidé jsou agresivnější a ne každý je ochoten do toho jít. Pan starosta poděkoval 
zástupcům MP Trutnov za zprávu a za službu pro město.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vzala na vědomí zprávu o výkonu činnosti 
Městské policie Trutnov na území města Janské Lázně za období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání vyúčtování za rok 2021 a schválení dodatku ke smlouvě o pečovatelské 

službě 

 

  

Na zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o spolupráci a 
poskytování pečovatelské služby Domem s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou. Každoročně je 
uzavírán dodatek s vyúčtováním roku předchozího a vypočítanou zálohou na další rok. Na rok 2022 je 
stanovena záloha ve výši 367.000 Kč (2021 – 202.000 Kč, 2020 – 238.000 Kč, 2019 - 239.000 Kč, 2018 - 
164.000 Kč). Město uhradí do 31.03.2022 doplatek z finančního vypořádání dotace ve výši 23.995 Kč.  V 
současné době využívá pečovatelskou službu 11 občanů města. V loňském roce to bylo 7 občanů.  
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Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace 
ze dne 23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou 
službou Svoboda nad Úpou a zmocnilo starostu k podpisu tohoto dodatku. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání koupě budovy pošty a uzavření smlouvy o provozování pošty Partner R 661/64/21 

Z 159/17/21 

Z 162/18/21 
  

Na programu jednání zastupitelstva města byla koupě budovy České pošty, s.p. a provozování pošty 
Partner. Starosta města informoval o stavu projednávání, které trvá již několik měsíců. Na začátku února 
2022 proběhla další schůzka nad návrhem kupní smlouvy. Město mělo výhrady k velikosti služebnosti o 
velikosti cca 150 m². Ta by byla zabřemeněná 20 let na celou stávající plochu pošty. Česká pošta slíbila 
úpravu služebnosti, která byla na jednání vzájemně odsouhlasena. Do dnešní doby jsme však upravenou 
kupní smlouvu neobdrželi. Úvěr máme vyjednaný do konce června 2022.  

 
Zastupitelstvo města vzalo informace na vědomí bez přijmutí usnesení. 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Delegace zástupce města na valnou hromadu Vak Trutnov, a.s.  
  

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. je svolána na  30.05.2022 od 10 hodin. Na 
tuto VH musí být delegován usnesením zastupitelstva zástupce města s právem hlasování. Starosta města 
navrhnul, aby jím byl místostarosta pan Ing. Pavel Kout a náhradníkem pan Martin Košťál. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi delegovalo Ing. Pavla Kouta jako zástupce 
města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 
30.05.2022.; jako náhradníka určuje pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2022  
  

Rozpočtovým opatřením č. 1/2022 se navyšují příjmy o 4.081.308,54 Kč a výdaje o 5.329.794,71 Kč. Jedná 
se hlavně o příjmy a výdaje na projekty, které se budou realizovat v letošním roce a o likvidaci odpadů v 
roce 2022. Dále jsou zde přesuny mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na 
rok 2022. Částka 100.000 Kč byla vyčleněna v rozpočtu na případnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Např. 
na uhrazení stravování ve škole.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal na částky dotace na veřejné osvětlení, zda je to na realizaci. Ved. TH odboru 
odpověděl, že ano. Celá Krkonošská se bude dělat letos a Horní promenáda příští rok.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým 
se zvyšují příjmy 4.081.308,54 Kč a výdaje o 5.329.794,71 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
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DISKUSE - různé: 

 

 Starosta se vrátil k bodu týkajícího se koupě budovy pošty. Ubezpečil přítomné, že město podpis smlouvy 
nezdržuje a vyvrátil názor, že město není schopno koupit budovu. Není to pravda. Město je připraveno a 
chce jen vyjednat výhodné podmínky.  

 Starosta informoval o proběhlé schůzce s hejtmanem a starosty, která se konala v Trutnově. Hejtman 
informoval o situaci, co se týče uprchlíků z Ukrajiny. Kraj se zatím o všechny postará. Prvních 14 dní nebyly 
informace o jejich pobytu a až nyní se daří evidovat jejich pobyt. Určitě by to měli úřady na obcích vědět, 
především kvůli škole pro děti. Nejpřesnější evidence je na úřadu práce, protože se jim tam hlásí, že chtějí 
pracovat. Kapacita naší školy je 90 dětí, ale na takový počet není vybavena a chybí učitelé. Počítá se, že by 
k nám mohlo přijít až 1 milion uprchlíků. Nyní jich je okolo 200 tisíc. Hejtman žádal o zajištění kapacit pro 
ubytování uprchlíků. Vše by zatím hradila obec a má se postarat. Problémy řešit přes krizové centrum, 
přes ORP Trutnov. Připravují se uprchlické tábory.  Dospělý uprchlík dostane 5 tis. Kč a dítě 3 tis. Kč. 
Proběhla konference ředitelů škol. Paní ředitelka má obavy z počtu dětí. Do školky nesmí neočkované děti. 
Královéhradecký kraj je pátý nejvíce zasažený kraj, co se týče počtu uprchlíků. Většina se chce vrátit 
zpátky. Minulý týden jsme tu měli 5 uprchlíků. Dle tajemnice je tu ve městě hlášených 11 uprchlíků 
k dnešnímu dni. V Peci pod Sněžkou 24, ve Svobodě nad Úpou 60, v Mladých Bukách 30, v Horním 
Maršově 8, v Černém Dole 13 a v Trutnově 117.  

 Pan Vorel se zeptal na rozbitý kanál u Magmy. Ved. odboru TS odpověděl, že poškození je již nahlášené 
Údržbě silnic a stavbyvedoucímu M-Silnice a.s., včetně zaslání fotek. Na jaře to opraví. Zatím má kanál 
zasypat. Dle starosty je to potřeba označit.  

 Pan Tippelt st. nahlásil špatný stav opěrné zdi u Kulmy a Janky. Padá tam omítka, beton a je to 
nebezpečné. Ved. TH odboru uvedl, že objekt změnil majitele, kteří tu byli s projektem. Pošleme výzvu 
majiteli a označíme chodník.  

 Pan Janovec se zeptal na Rudou hvězdu a navezenou zeminu. Dle ved. TH odboru tam byla Správou KRNAP 
udělena pokuta a majitel měl odkácet zasypané stromy. Jiné informace nemáme.  

 Ved. TH odboru informoval o pracích na veřejném WC. Práce pokračují. Termín dokončení je do konce 
června 2022. U imobilního WC bude euroklíč., což je speciálně upravený klíč. Čeká nás vyřešit úklid toalet. 
Je zde také prostor (místnost) k pronájmu, takže by to mohlo být spojené. Z místnosti je přístup do 
úklidové komory. Původně se zamýšlelo, že tam bude služebna městské policie, nebo info koutek apod. 
WC bude na mincovní automat, takže nebude nutná stálá obsluha. Bude třeba zajistit úklid a stanovit 
provozní dobu. Budou tam kamery ve vstupním prostoru.  

 Starosta dále v diskusi otevřel otázku parkování na sídlišti, kde jsou velké problémy, které je třeba do příští 
zimy vyřešit. Městská policie to již nechce řešit. Parkovacích míst je málo a aut hodně. Spočítali jsme 
nějakých 33 bytů s trvale bydlícími, co se týká horní plochy (čp. 243, 244 a 245) a 20 parkovacích míst. Dle 
starosty bude třeba zřídit zóny a parkovací karty. Je to dlouhodobě neudržitelné. Je třeba zajistit správné 
značení. Stávající je z roku 2018 a nyní není dle městské policie správné. Může se také jednat o využití 
odstavné plochy pod Omnií. Pan Vorel navrhnul zpoplatnit. Ved. TH odboru k tomu uvedl, že jednal 
s odbornou firmou, která zpracovává dopravní projekty s tím, že bude mít čas až v červnu. Podle Janovce 
nic nepomůže, pokud se nezvětší parkovací plocha, Zeptal se, zda není šance na dotaci. Dle ved. TH 
odboru je to možné, ale musela by se změnit plocha využití v územním plánu. Byl tam plánovaný park 
(pod čp. 256 a 257). Dle Ing. Hradeckého to řeší všechna města parkovací zónou. Dle starosty je počítáno 
s rozšířením parkoviště naproti Arnice. Pan Boleslavský uvedl, že v Praze jsou už téměř všude parkovací 
zóny a nikoho nezajímá, jestli tam bydlí či nebydlí. Starosta chce podpořit místní občany. Nezavděčíme se 
ale všem. Dle Ing. Hradeckého je prvním krokem modrá zóna. Dle tajemnice je potřeba to mít správně 
označené, aby to bylo i vymahatelné. Dle ved. TH odboru je třeba říct, co chceme, a dopravní inženýr 
řekne, jak to udělat. Starosta požádal, aby zastupitelé o situaci přemýšleli. 

 Starosta ještě informoval o dálnici s tím, že příští rok má být zahájena stavba dálnice z Trutnova do 
Královce a druhá část v roce 2024.  

 Pan Janovec se zeptal na spodní silnici ze Svobody nad Úpou. Starosta odpověděl, že je vše nahlášené a v 
řešení.  
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Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na červen 2022 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Tomáš Vojtěch  Jiří Vorel 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 20/22 ze dne 14.03.2022 

 

   Usnesení č. Z 171/20/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 19. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 14.03.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 172/20/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   zprávu o výkonu činnosti Městské policie Trutnov na území města Janské Lázně za období od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 

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

         Termín: 14.03.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 173/20/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb spojené s 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi městem Janské Lázně, městem 
Svoboda nad Úpou a Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a zmocňuje starostu k 
podpisu tohoto dodatku. 

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

         Termín: 14.03.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 174/20/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   deleguje 
   Ing. Pavla Kouta jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 30.05.2022.; jako náhradníka určuje pana Martina Košťála. 

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

         Termín: 14.03.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 175/20/22 

   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. 1/2022, kterým se zvyšují příjmy 4.081.308,54 Kč a výdaje o 
5.329.794,71 Kč. 

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

         Termín: 14.03.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Tomáš Vojtěch  Jiří Vorel 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

   
   

 
 

 


