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Zápis č. 21/22 
ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne 13. června 2022 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 20.06.2022 
 
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 
  
2 občané  

 

Nepřítomni: Vera Válová – členka zastupitelstva města omluvena 
 Norbert Tippelt ml. – člen zastupitelstva města omluven 
 Filip Duda – 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 schválení účetní závěrky města za rok 
2021 

 ved. ES odboru
 

2. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 
2021 

 ved. ES odboru
 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022  ved. ES odboru 

4. Projednání uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
zápůjčce na gravitační odkanalizování lokality Duncan 

 tajemnice
 

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

R 661/64/21 

Z 159/17/21 

Z 162/18/21 

tajemnice 

- - 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 Josef Zilvar. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

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

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 20. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 175/20/22 ved. ES odbor vyřízeno 

Z 173/20/22 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 20. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. Zápis byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 06.04.2022, je zveřejněn na 
webu města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v březnovém 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 schválení účetní závěrky města za rok 2021  
  

Ved. ES odboru seznámil přítomné s návrhem účetní závěrky. Hospodářský výsledek za rok 2021 je zisk ve 
výši 3.924.256,09 Kč. Jedná se o porovnání nákladů a výnosů organizace za rok 2021. V materiálech dostali 
zastupitelé výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu, inventarizační zprávu a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31.12.2021 a 
převod hospodářského výsledku – zisku ve výši 3.924.256,09 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 
 

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

2. Projednání schválení závěrečného účtu města za rok 2021  
  

Závěrečný účet vypovídá o hospodaření města Janské Lázně za rok 2021, saldo příjmů a výdajů činí 570 
981,58 Kč. Závěrečný účet obsahuje plnění rozpočtu příjmů a výdajů, financování, stavy a obraty na 
bankovních účtech, vyúčtování finančních vztahů. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku  
přezkoumání hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Královehradeckého kraje, pohyb majetku a účetní 
závěrky PO Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně a města Janské Lázně sestavené k 31.12.2021. 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 
18.05.2022. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo Závěrečný účet města Janské Lázně za 
rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením města bez výhrad. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022  
  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2022 se navyšují příjmy o 1.319.287,30 Kč a výdaje o 714.340 Kč. Jedná se o 
příjmy u poplatku z pobytu a přijaté neinvestiční transfery. U výdajů se jedná především o navýšení 
nákladů na údržbu obecních bytů, opravu strojů a náklady spojené s výstavbou a provozováním nového 
veřejného WC. Dále jsou zde přesuny mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet 
města na rok 2022.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Co se týká nových WC, jsou dle sdělení ved. TH odboru v rozpočtovém opatření vyčísleny náklady na 
vybavení a provozování, systém časového zámku, terénní úpravy v návaznosti na autobusovou zastávku. 
Pan Janovec se zeptal na přístup ze spodu. Ved. TH odboru uvedl, že stávající okno není řešeno jako 
přístup ani jako požární únik. Je to možnost do budoucna. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým 
se zvyšují příjmy 1.319.287,30 Kč a výdaje o 714.340 Kč.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

4. Projednání uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce na gravitační odkanalizování 

lokality Duncan 

 

  

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.  předložila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 
11.05.2020 o zápůjčce částky ve výši 3.073.000 Kč k financování stavební akce nazvané „Janské Lázně – 
Duncan – gravitační splašková kanalizace“. Dodatkem č. 1 byla výpůjčka prodloužená do 30.06.2022. 
Dodatkem č. 2 Vak požádal o prodloužení lhůty do 30.09.2023. Zápůjčka byla poskytnuta jako účelová a 
Vak Trutnov se zavázal celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako „Janské Lázně – 
Duncan – gravitační splašková kanalizace“. Předpokladem financování bylo, že po dokončení akce dojde k 
navýšení akciového podílu města o hodnotu zapůjčených prostředků. Bohužel začal problém s minoritními 
akcionáři společnosti, kteří požadují výplatu dividend. Společnost VAK výplatu dividend zatím nikdy v 
rámci valné hromady neschválila a vytvořený zisk vždy investuje do dalších investičních akcí. Minoritní 
akcionáři však s tímto nesouhlasí a celá záležitost je předmětem soudního sporu již několik let. Tato 
situace se netýká pouze Janských Lázní, ale i dalších čtyř měst. Společnost VAK je připravena k jednání s 
minoritním akcionářem, aby došlo k dohodě, a doufá, že se jedná o poslední dodatek ke smlouvě.  
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Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal, zda to má vliv na hodnotu akcie. Ved. ES odboru uvedl, že hodnota jedné akcie byla 
v minulosti 1.000 Kč. Po protestu na valné hromadě, se nechal provést posudek, který ocenil akcii na 1.354 
Kč. Prodloužení zápůjčky nemá vliv na hodnotu akcie. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
zápůjčce mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
(„Vypůjčitel“) ze dne 11.05.2020), na základě kterého se ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o zápůjčce, 
které zní:  „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé výši do 30.06.2022“, zcela nahrazuje 
tímto novým zněním: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé výši do 30.09.2023“. Ostatní 
ustanovení Smlouvy o zápůjčce nejsou tímto dodatkem nijak dotčena. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. 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. Znalecký posudek 
ze dne 03.12.2020 ocenil nemovitost a pozemky na 10.089.830 Kč. S provozovatelem bude uzavřena 
smlouva na provozování pošty Partner v předmětné nemovitosti. Součástí kupní smlouvy je smlouva o 
smlouvě budoucí na zřízení služebnosti spočívající v možnosti užívat část předmětné nemovitosti ze strany 
České pošty pro případ ukončení smlouvy na provozování pošty Partner. Smlouva bude uzavřena se 
zákazem zcizení nemovitosti po dobu trvání 20 let od uzavření kupní smlouvy. Česká pošta přistoupila na 
úschovu peněz po dobu převodu. JUDr. Havel pro město připravil návrh smlouvy o advokátní úschově 
peněz, ke které Česká pošta vznesla připomínky, které je nyní třeba vypořádat. Proto na dnešním jednání 
nemůže být kupní smlouva schválena. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta informoval o jednání s bankéřem ČSOB s tím, že úvěr na koupi budovy pošty byl městu 
garantovaný do konce června 2022 s úrokem 2,96 %. Banka nabídla prodloužení termínu čerpání se 
stávajícím úrokem o půl roku s podmínkou otevření účtu s termínovaným vkladem s měsíční výpovědní 
lhůtou. Bude sepsán dodatek ke smlouvě o úvěru. Ved. ES odboru doplnil, že by se jednalo o uložení 4,5 - 
5 mil. Kč s úrokem 4,99 % a výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město má vyjednaný úrok u úvěru 2,96 % a 
nabízený termínovaný vklad je dle jeho názoru pro město výhodný. Pokud město získá úvěr, zaplatí poštu 
a dá si 5 mil. Kč na termínovaný vklad, tak stále ještě bude mít k dispozici cca 10 mil. Kč a dle ved. ES 
odboru by to mělo do konce roku stačit. Pokud ne, tak zde bude termínovaný účet s měsíční výpovědí. Ing. 
Hradecký se zeptal, zda částku 5 mil. Kč si stanovilo město. Ved. ES odboru sdělil, že navrhnul 3 mil. Kč, ale 
bankéř navrhnul 5 mil. Kč, aby mohl dát lepší podmínky. Starosta navrhnul vzít informace a prodloužení 
čerpání úvěru na vědomí. Ing. Hradecký navrhnul bod odložit. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi odložilo bod jednání a vzalo na vědomí 
informace o stavu projednávání koupě budovy čp. 274 s Českou poštou, s.p., informace  o jednání s ČSOB, 
a.s., a souhlasilo s prodloužením čerpání úvěru do 29.12.2022. 
 

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

 

 Pan Tippelt se zeptal na komunikaci u Švýcarského dvora, která se propadá. Dle starosty se situace řeší a 
hledají se možnosti. Bude se jednat s Vakem ohledně zhutnění a zahájila se tam velká stavba objektu Školy 
v přírodě. 

 Starosta informoval o volných místech na technických službách a na městském úřadě. Dle ved. odboru TS 
jsou nyní ve třech zaměstnancích a vzhledem k výši platu je komplikované sehnat lidi. 

 
 
Starosta města poděkoval za účast a na závěr popřál hezký večer. 
Jednání bylo ukončeno v 17.35 hodin. 
Příští jednání zastupitelstva je plánované na září 2022 od 17 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Tomáš Vojtěch  Josef Zilvar 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 21/22 ze dne 13.06.2022 

 

   Usnesení č. Z 176/21/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 20. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 177/21/22 

   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, Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31.12.2021 a převod hospodářského 
výsledku – zisku ve výši 3.924.256,09 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 178/21/22 

   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, Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením města 
bez výhrad. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 179/21/22 

   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. 2/2022, kterým se zvyšují příjmy 1.319.287,30 Kč a výdaje o 714.340 
Kč. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 180/21/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a společností 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. („Vypůjčitel“) ze dne 11.05.2020), na základě kterého se ustanovení 
článku V. odst. 1. Smlouvy o zápůjčce, které zní:  „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé 
výši do 30.06.2022“, zcela nahrazuje tímto novým zněním: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli 
Zápůjčku v celé výši do 30.09.2023“. Ostatní ustanovení Smlouvy o zápůjčce nejsou tímto dodatkem 
nijak dotčena. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 181/21/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   bod jednání týkající se koupě budovy pošty čp. 274 a provozování pošty Partner; bere na vědomí 

informace o stavu projednávání s Českou poštou, s.p., informace  o jednání s ČSOB, a.s. o úvěrových 
podmínkách s tím, že souhlasí s prodloužením čerpání úvěru do 29.12.2022. 

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

         Termín: 13.06.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Ing. Tomáš Vojtěch  Josef Zilvar 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

   
   

 
 

 


