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

konaného dne 5. září 2022 v 17.00 hod. na RADNICI 

Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 09.09.2022 
 
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 
  
3 občané  

 

Nepřítomni: Filip Duda – člen zastupitelstva města omluven 
 Ing. Jan Vojtěch – člen zastupitelstva města neomluven 
   
   
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 koupě budovy pošty a uzavření smlouvy o 
provozování pošty Partner 

R 661/64/21 

Z 159/17/21 

Z 162/18/21 

tajemnice 

2. Projednání vyhodnocení žádostí o změnu č. 3 
Územního plánu Janské Lázně 

R 799/79/22 ved. TH odboru 

3. Projednání OZV o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky a hlučných činností 

R 803/79/22 tajemnice 

4. Delegace zástupce na valnou hromadu Vak, a.s.  tajemnice 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022  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: 13 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: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Mgr. Filip Bejdák a pan Ivo Boleslavský. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
Mgr. Bejdák, p. Boleslavský 

2 
 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 21. zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 177-179/21/22 ved. ES odbor vyřízeno 

Z 180/21/22 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 21. zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na vědomí 
kontrolu usnesení. Zápis byl všem členům zastupitelstva zaslán emailem dne 28.06.2022, je zveřejněn na 
webu města a usnesení z něj pak byla zveřejněna v červnovém vydání janskolázeňských novin Fontána.  

 

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

 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

Starosta informoval o činnosti rady města. Zastupitelé obdrželi zápisy č. 78 až 80. Dotaz vznesl pan 
Janovec, a to na polozapuštěné kontejnery (RM č. 80/22). Ved. TH odboru uvedl, že se jednalo o nabídku 
firmy. Principem vyvážení je zvon na sklo, se kterým Marius Pedersen disponuje. Pravděpodobně do toho 
půjde Svoboda nad Úpou. Zatím se nenašlo místo pro umístění, které musí být přístupné pro vývoz a 
nesmí tam být sítě. Dle Ing. Hradeckého jsou tyto kontejnery na Jiráskově náměstí v Trutnově. 
Technologie stojí 280 tis. Kč a 300 tis. Kč stavební příprava. Lze získat dotaci 85%. Podmínkou je zvýšení 
množství tříděného odpadu. Kontejnery jsou pouze na tříděný odpad.  
 

Činnost rady města od posledního zasedání 
zastupitelstvo bere na vědomí: PRO: 13 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 
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odkaz na usnesení č.: 

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

Z 159/17/21 

Z 162/18/21 
  

Znalecký posudek ze dne 03.12.2020 ocenil nemovitost a pozemky na 10.089.830 Kč. Zastupitelstvo města 
schválilo dne 22.11.2021 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. 
Z důvodu zdlouhavého projednávání a úprav kupní smlouvy s Českou poštou s.p. a následně i smlouvy o 
advokátní úschově zastupitelstvo města souhlasilo s prodloužením čerpání úvěru do 29.12.2022. Nyní jsou 
již smlouvy připraveny ke schválení. V matriálech zastupitelé dostali návrh kupní smlouvy, smlouvy o 
advokátní úschově, znalecký posudek, výpis z Katastru nemovitostí a smlouvu o zajištění služeb pro 
Českou poštu, s.p. o provozování pošty Partner. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta shrnul dlouhý proces projednávání návrhů smluv s Českou poštou. Cena je 10.090.000 Kč, je to 
cena odhadní s tím, že město bude provozovat poštu Partner. Ve smlouvě je věcné břemeno na 45,73 m² 
pro případ, kdybychom poštu Partner neprovozovali. Jedná se o prostor nynější trafiky. Podařilo se zajistit 
personální obsazení. Tajemnice doplnila, že máme přislíbeno, že nám od 01.11.2022 nastoupí paní, která 
na poště léta pracuje a také máme jednoho střídače. Pan Janovec se zeptal na příspěvek na zaměstnance. 
Tajemnice řekla, že je tam sjednaná paušální částka 12.200 Kč a další odměny za služby dle přílohy 
smlouvy č. 2 (provedené transakce, prodej cenin, losů, dálničních známek a zboží, Balíkovna...). Zbytek 
bude doplácet město. Dále se pan Janovec zeptal na možnosti výpovědi, pokud břemeno padne. Dle 
starosty má trafika smlouvu do konce roku 2023. Ostatní smlouvy přechází koupí na město. Smlouva na 
byt má skončit 30.09.2022. Ing. Kout k tomu uvedl, že možná rok práce se zdá dlouhý, než se vše podařilo 
dojednat. Je to významná a důležitá investice pro město. Poděkoval starostovi za práci a nelehká jednání, 
a že se podařilo udržet podmínky. Věří, že se budova kvalitně využije. Starosta sdělil, že se na tom podíleli i 
ostatní zaměstnanci, jako tajemnice, ved. ES odboru i ved. TH odboru a ve spolupráci s JUDr. Havlem. 
Jednání byla složitá a někdy propadal skepsi. Podařilo se také vyjednat velmi dobré podmínky úvěru a 
termínovaného vkladu s bankéřem. Pan Tippelt ml. se zeptal tajemnice na personální obsazení. Některá 
města udělala spolek a vypomáhají si. Bylo nějaké jednání. Tajemnice uvedla, že sháněla informace a 
mluvila s lidmi s obcí, které poštu Partner provozují. Dle jejího názoru to ale každá obec má jinak podle 
svých podmínek. Jsou obce, které mají jednoho stálého zaměstnance a střídače na živnostenský list, který 
zaskakuje u obcí v okolí. Další obec např. Rudník má dvou přepážkovou poštu Partner a má tam dva stálé 
zaměstnance, které využívá i pro administrativní práce úřadu. Nejblíž u nás je Horní Maršov, kde to 
provozuje soukromník. Situace někoho využít z okolí zatím není reálná. Starosta uvedl, že nyní máme 
příslib od zájemců o práci na poště Partner, což je důležité. S tím souvisí zvýšení počtu zaměstnanců 
města. Je to otázka dalšího jednání o využití budovy např. pro infocentrum. Mgr. Bejdák se zeptal, zda od 
1. listopadu to bude město provozovat ve stávajících prostorách a je třeba se zabývat, co s tím prostorem 
dál. Tajemnice k tomu řekla, že to město není schopno někam přemístit. Trafika ještě bude fungovat. 
Pošta bude zatím ve stávajících prostorách. Mgr. Bejdák navázal na slova Ing. Kouta, a to, že se se státním 
podnikem povede vše zúřadovat, je malý zázrak. S lázněmi měníme pozemky přes 20 let.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti a zákazem 
zcizení o koupi budovy - stavby občanské vybavenosti čp. 274, pozemku st.p.č. 271 o výměře 328 m², 
pozemku st.p.č. 270/5 o výměře 153 m², pozemku p.p.č. 18/12 o výměře 127 m² a pozemku p.p.č. 296/2 o 
výměře 22 m², včetně součástí, zapsané na LV 164 pro katastrální území Janské Lázně, obec Janské Lázně, 
od České pošty, s.p., IČ: 47114983 za cenu 10.090.000 Kč bez DPH do vlastnictví města Janské Lázně 
(osvobozeno od DPH v souladu s § 56 zákona o dani z přidané hodnoty) a zmocnilo starostu k podpisu 
smlouvy (viz příloha originálu zápisu). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
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Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo uzavření smlouvy o advokátní úschově, jejímž předmětem je 
částka ve výši 10.090.000 Kč, kterou se město Janské Lázně (strana kupující - složitel) zavazuje uhradit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti kupní smlouvy na účet advokáta JUDr. Lukáše Havla, IČ: 
66254981 a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy (viz příloha originálu zápisu).   
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. a 
provozování pošty Partner od 01.11.2022 a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy (viz příloha originálu 
zápisu). 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání vyhodnocení žádostí o změnu č. 3 Územního plánu Janské Lázně R 799/79/22 
  

V rámci vyhodnocování žádostí o změnu č. 3 ÚP Janské Lázně předložil Městský úřad Trutnov, oddělení 
územního plánování, jako pořizovatel územního plánu Janské Lázně, k rozhodnutí pořízení změny č. 3 
územního plánu Janské Lázně.  
Rada města na základě doporučení komise pro rozvoj města usnesením č. R 799/79/22, doporučila 
projednání a rozhodnutí o pořízení změny č. 3 ÚP JL dle níže uvedených připomínek: 
- Z 3/2 (žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.) žádost o změnu územního plánu u pozemků 
p.p.č. 304/1, 304/2 st.p.č. 281, 279 a 280 v k.ú. J.L. z plochy technické infrastruktury TX na plochu 
občanského vybavení, lázeňská zařízení OL – nesouhlasit z důvodu absence komplexního zástavbového 
posouzení lokality a nedořešených směn pozemků mezi městem JL a SLL s.p. – nejasná globální koncepce 
využití lokality v budoucnu 
- Z 3/3 (žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.) žádost o změnu územního plánu u pozemků 
p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 v k.ú. J.L.  – souhlasit 
- Z 3/4 (žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.) žádost o změnu územního plánu u pozemků 
176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 v k.ú. J.L. – žádost příliš obecná, bez specifikace konkrétního záměru, k jehož 
realizaci je změna žádána, nesouhlasit 
- Z 3/6 (žadatel Relax Park Vyhlídka s.r.o., AZET-PRO s.r.o.) žádost o pořízení změny územního plánu u  
pozemků p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 v k.ú. J.L.. na plochu BI (rodinné domy), DS (dopravní 
infrastruktura) a ZS (zeleň)  – nesouhlasit – požadovaná změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v 
dané lokalitě 
- Z 3/12 (žadatel Ing. Michal Opravil) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemku p.p.č. 82/2 v 
k.ú. Č.H. z plochy přírodní zemědělské NPz na plochu bydlení v rodinných domech BI – nesouhlasit – 
požadovaná změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/13 (žadatel Ing. Michael Valko, PhDr. Irena Valková PhD.) žádost o pořízení změny územního plánu 
u pozemků p.p.č. 161/35, 163/8 a st.p.č. 23 v k.ú. Č.H. k přestavbě případně novostavbě hotelu – 
nesouhlasit, příliš obecné využití, bez specifikace konkrétního záměru 
- Z 3/1 (Ing. Jiří Bergr) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemků p.p.č. 197/3 a 197/13 v k.ú. 
J.L. z plochy zeleně ZS na plochu bydlení v rodinných domech BI – nesouhlasit se změnou z důvodu 
zvýšených nároků na dopravní infrastrukturu 
- Z 3/8 (žadatel PEC RESORT INVEST a.s.) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemku p.p.č. 
172/16 v k.ú. Č.H. z plochy občanského vybavení OM v rozvojové ploše Z10 s lůžkovou kapacitou 60 lůžek 
s úpravou na 120 lůžek – souhlasit po prověření kapacit provozovatelů sítí (zejména VaK) a to i v 
návaznosti na plánovaný rozvoj lokality „Za Kavkazem“ 
- Z 3/9 (žadatel MEGA PLUS s.r.o.) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemků p.p.č. 143 a 
st.p.č. 76/1 v k.ú. Č.H. z plochy bydlení v rodinných domech BI na plochu  občanského vybavení komerční 
zařízení malá a střední OM  – souhlasit 
- Z 3/11 (žadatel Kateřina Johanovská) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemku st.p.č. 12 a 
p.p.č. 101 v k.ú. Č.H. z plochy pro rodinnou rekreaci RI a plochy přírodní NPz na plochu bydlení v rodinných 
domech BI   - nesouhlasit – požadovaná změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
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Žádost č. Z 3/10 (žadatel GROMAR s.r.o.) žádost o pořízení změny územního plánu u  pozemků p.p.č. 32/4, 
38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 24/1, 24/7, 171/4  v k.ú. J.L. k zástavbě rodinnými domy – návrh pořizovatel 
odmítl. Žadatel neodstranil nedostatky. 
Žádost č. Z 3/7 (žadatel JRD Property s.r.o.) žádost o pořízení změny územního plánu u pozemku p.p.č. 
185/1 v k.ú. Č.H.  – návrh pořizovatel odmítl. Žadatel neodstranil nedostatky. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Dle Ing. Kouta jsou žádosti projednané komisí pro rozvoj města, radou města a také na pracovním jednání 
zastupitelstva. Okomentoval jednotlivé žádosti a k nim doporučující stanovisko rady města viz výše.  
Žádost Z 3/2, Z 3/3, Z 3/4. 
Žádost Z 3/6 okomentoval ved. TH odboru, že se jedná o lokalitu na Zlaté vyhlídce a byl by to precedent 
pro ostatní. Pokud by tam vyrostly apartmány, tak poté vysvětlovat majitelům chat, že si nemůžou svoji 
chatu přestavět apod. Mgr. Bejdák požádal o upřesnění lokality. Je to pod panem Chadimem na zelené 
louce. Podle Ing. Kouta je lokalita určena k jiným účelům. Pan Vorel si myslí, že je to likvidace území a 
naplnění kapes developerů. Obci to nepřinese nic.  
Dále pokračoval Ing. Kout žádostí Z 3/12, Z 3/13, Z 3/1. 
Žádost Z 3/8 rada navrhla podmíněně souhlasit a prověřit kapacitu provozovatelů sítí (zejména VaK), a to i 
v návaznosti na plánovaný rozvoj lokality „Za Kavkazem“. Dle ved. TH odboru se jedná zejména o kapacitu 
kanalizace. Při vzniku územního plánu se počítala nějaká kapacita depandance hotelu Omnia a zároveň 
místo TS zástavba území pro ubytování, bydlení a služby. Navýšením kapacity u Omnie by teoreticky 
mohlo dojít k tomu, že město se již nebude moci napojit. Proto je to potřeba prověřit. Podle Mgr. Bejdáka 
tedy není možné dát souhlas. Žádost o změnu územního plánu je dle ved. TH odboru nenároková. Je to 
rozhodnutí zastupitelstva a ochrana veřejného zájmu. Pan Janovec se zeptal, zdali to není 
kontraproduktivní vzhledem k prodanému pozemku u Omnie. Ved. TH odboru řekl, že pozemek kupovali 
s kapacitou 60 lůžek a chtějí ji navýšit na 120 lůžek. V územním plánu je kapacita 60 a žádají o změnu na 
120 lůžek. V tomto případě by Ing. Kout navrhnul nedávat souhlas s prověřením, ale nesouhlas. Podle ved. 
TH odboru jsou tam tlaky na Vak, aby se vyjádřil kladně. Stoka jde pod úřadem a byly zde velké problémy. 
Starosta uvedl, že jednal s ředitelem Vaku o tzv. uchu, kde vznikají problémy s ucpáním. Proto město 
nemůže souhlasit s napojením a s navýšením kapacity. Investor by nejprve musel zajistit a zafinancovat 
úpravu stoky.  Podle Mgr. Bejdáka by se město mohlo dostat do potíží, pokud by nás předběhl s investicí a 
naše plánovaná výstavba v této lokalitě nás může stát miliony, které by se musely vynaložit do kanalizace. 
Dle Ing. Kouta se jedná o hotel, které chce město podporovat, ale nemůže to být na úkor veřejného zájmu.  
Panu Janovcovi vadí, že jasný nesouhlas znamená vyřazení z projednávání a poslání na konec řady. Pokud 
se dá stanovisko souhlasné s prověřením, tak žádost půjde dát. Podle Mgr. Bejdáka žadatel věděl, že má 
doložit síťaře. Ing. Hradecký se zeptal, zda jde tento bod odložit. Ved. TH odboru uvedl, že ano. Lze odložit 
jeden nebo všechny, ale pořizovatel nebude řešit pravděpodobně žádosti individuálně. Dokud se nevytvoří 
zadání, tak se s tím může pracovat. Dohodnuto s Trutnovem bylo, že budeme dávat žádosti jednou za rok. 
Pan Tippelt ml. se zeptal, když je třeba prověřit, je třeba poslat tohle, tohle, tohle a zda to zasílá město 
nebo Trutnov. Podle starosty žadatel (investor) ví, že má mít vyjádření od Vaku a měl ho dodat nám 
(městu). Pan Tippelt ml. upřesnil, aby pochopili všichni, že v tuto chvíli se ještě neschvaluje změna 
územního plánu. Což bylo ved. TH odboru potvrzeno. Proces schvalování je dlouhodobý. Nyní se jedná o 
uplatnění připomínek k předloženému vyhodnocení zpracovaného pořizovatelem. Ing. Kout navrhnul 
upravit doporučení rady u žádosti Z 3/8 na souhlas s kladným vyjádřením provozovatele sítí. Tomu 
oponoval pan Janovec s tím, že Vak dá teď souhlasné stanovisko a na další již ne. Nemáme v ruce žádný 
projekt, se kterým by měl počítat. Podle Mgr. Bejdáka je v územním plánu počítáno s bytovou výstavbou.  
Vak dá dle pana Janovce vyjádření ke konkrétnímu záměru. Podle ved. TH odboru se již Vak vyjádřil pro 
územní plán. Město se ještě k tomu bude vyjadřovat a nakonec se bude znovu hlasovat, zdali se změnou 
souhlasí a nemusí ji schválit v plném rozsahu. Pan Janovec navrhl hlasovat o každé žádosti zvlášť. Dále 
pokračoval s komentářem Ing. Kout u žádostí Z 3/9 a Z 3/11. Žádost Z 3/10 odmítnul přímo pořizovatel pro 
neodstranění nedostatků a stejně tak žádost Z 3/7. Do diskuse se přihlásil pan Janovec s tím, že komise to 
projednávala pro radu v době dovolených a komise nebyla usnášeníschopná, tudíž chápe, že je to názor 
rady a pana starosty. Proto se chce zeptat a chce vysvětlení k Z 3/2, kde je napsáno, že je nejasná globální 
koncepce využití lokality v budoucnu a jsou nedořešené směny pozemků. Zeptal se, jak se můžou směny 
pozemků promítnout do záměru změny územního plánu. Lokalita je technická zóny, která je určena pro 
technickou zónu lázní s různými objekty. Lázně žádostí o změnu územního plánu reagovaly na plánovanou 
bytovou výstavbu města v lokalitě a část technické zóny chtěly změnit na bydlení.  Dále řekl, že lázně mají 
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v územním plánu samostatnou kategorii, tzn. stavby určené pro lázně (potřeby lázní i ubytování pro 
zaměstnance) a jsou tak určené veškeré lázeňské pozemky. Z technické zóny se vyňala část prádelny a 
vrátnice a sjednotilo se do jedné žádosti. Ing. Kout k tomu sdělil, že se jedná o dlouhodobou směnu 
pozemků, která byla ze strany lázní přislíbena i písemně a lokalita bude potencionálně využita na 
technické služby. Ke směně pozemků probíhají intenzivní jednání a přišel návrh od lázní. Pokud tam má 
vzniknout plocha občanského vybavení – lázeňské objekty a případně byty, tak by to mohlo být v rozporu 
s provozem technických služeb. Lidem by se to asi nelíbilo. Z pohledu města nám lázně nabízejí směnu 
s tím, že tam můžeme umístit technické služby a zároveň si vytvářejí možnost výstavby domů, bytů apod. 
Obavy jsou, že by zde mohlo dojít ke střetu. Z tohoto důvodu a z důvodu, že to není specifikované a je to 
napsané obecně. Je to předběžná opatrnost.  
Pan Janovec se zeptal, proč město určilo pozemek Z 34 na druhé straně pro bytovou výstavbu. To už 
městu nevadí. Ved. TH odboru řekl, že pokud dojde ke směně pozemků, tak může dojít v rámci dalších 
změn ÚP ke změně plochy na technickou infrastrukturu. To stanovisko není dle Ing. Kouta nesouhlas vůči 
lázním, ale proto, že to není dořešené. Ani město nemá dořešené umístění technických služeb. 
Předpokládáme, že tato změna by to mohla více zamotat a zkomplikovat, proto nesouhlas. Podle pana 
Janovce směna pozemků nesouvisí se změnou územního plánu. Mgr. Bejdák oponoval s tím, že to s tím 
souvisí 20 let. 20 let tu je závazek státních lázní, že se s městem vypořádají za předané náměstí. Lázně tam 
něco postaví, možná byty nebo něco jiného, co si o tom má město myslet a takto se lázně chovají. Mgr. 
Bejdák dále řekl, že se pan Janovec nemusí divit, že se žádost lázní hodí do koše. Lázně si z města dělají 
legraci. Dále do diskuse vstoupil starosta. Je v plánu vyměnit pozemky a došlo ke konsenzu. Opustilo se od 
myšlenky stavět technické služby přímo na pozemcích lázní, protože jsou drahé. Nemůžeme vyměnit 
pozemek za 110 Kč a druhá strana chce za 3.000 Kč. To je pro město neprůchodné. Lázně jsou důležitým 
partnerem pro město a měli bychom se domluvit. Potřebujeme vědět záměr, cíl, směr a proč se ten 
pozemek mění. Pan Janovec sdělil, že důvodem je ukončení provozu prádelny a záměr budovu 
rekonstruovat na budovu pro ubytování zaměstnanců včetně okolních pozemků. Pan Vorel se zeptal pana 
Janovce, zda kope za lázně nebo za město. Pozemek je dle pana Janovce v územním plánu určen pro 
technickou zónu lázní, tak co se tam změní. Část nevyužitého pozemku chtějí lázně využít pro bydlení. Pan 
Tippelt ml. se zastal pana Janovce s tím, že byty potřebujeme, peníze na ně nemáme. Otázkou je, zda na 
ně budou mít lázně. Oni také potřebují byty pro své zaměstnance. Když jsme dokázali povolit čtyř 
hvězdičkový hotel u technických služeb, tak dokážeme povolit byty, které jsou potřeba. Pan Janovec 
k tomu uvedl, že chtěl pouze slyšet vyjádření, jak k tomu rada došla. Ing. Kout uvedl, že vyjádření není 
proti tomu, že by tam nemohl vzniknout bytový dům. Je tam to, že v současné chvíli to můžeme poslat dál 
a vrátit se k tomu a třeba se vyjasní směna a další záležitosti, aby město mohlo říci ano, nemáme s tím 
problém a nemůže nás nic překvapit. V současné chvíli tu je dle Ing. Kouta tolik neznámých a nechceme 
dělat zásadní rozhodnutí, kde to není jasné a vyřešené. Starosta sdělil, že momentálně tento pozemek 
nesouvisí se směnou pozemků a v době žádosti ano. Za měsíc to může být jinak. Pokud bude dán podle 
pana Janovce nesouhlas, tak bude žádost lázní vyřazena. Ing. Kout navrhnul tam uvést prověření. 
Důvodem obav bylo dle ved. TH odboru moc obšírné OL. Podle arch. Smilnického pod OL může být od 
skladu prádla po byt ředitele. Proto bylo v usnesení, že žádost není dostatečně specifická. Pan Janovec na 
to uvedl, že kategorii OL navrhla kancelář arch. Smilnického a je tím popřeno, to, co bylo již odsouhlaseno. 
Dle ved. TH odboru to není špatně, ale dává to podle arch. Smilnického, velké pole působnosti. Dále se 
pan Janovec zeptal na vysvětlení na bod zahradnictví, kdy žádají převést pozemek zahradnictví do plochy 
OL. Dle Ing. Kouta je to podstatně rozsáhlejší plocha než jen zahradnictví. Dle pana Janovce plocha 
uvedená ve vyhodnocení pořizovatele neodpovídá ploše v žádosti. Dále citoval znění žádosti – důvodem 
navržených změn je ukončení provozu zahradnictví a záměr tyto pozemky využít pro rozvoj lázeňského 
provozu výstavbou léčebné depandance nebo ubytování pro zaměstnance. K tomu je mapa, ve které 
pozemky v takovém rozsahu nebyly. To co je ve vyjádření z Trutnova neodpovídá podané žádosti a je to 
špatně. Předmětem žádosti byla změna pozemků 176/1, 176/2, což je zahradnictví a jen části 171/1 a 
174/1 v k.ú. J.L. Dle Ing. Kouta se rada vyjadřovala k vyhodnocení, kde jsou uvedeny pozemky celé. Pan 
Tippelt ml. navrhnul bod odložit a nedostatky odstranit. Upozornit oddělení územního plánování, že je to 
špatně.   Dle starosty se může bod Z 3/4 odložit jako Z 3/2. Pan Janovec navrhnul celý bod č. 2 odložit na 
příští zastupitelstvo. Podle Ing. Hradeckého projednávat znovu všechny body a znovu u toho sedět je 
zbytečné. Zatím se narazilo na dvě sporné žádosti o změnu, tak pojďme to dokončit a poté odložit jen ty, 
co nejsou jasné. Ing. Hradecký navrhnul schválit žádostí, které jsou jasné a odložit ty, které jasné nejsou. 
Ved. TH odboru ještě bod 3/13 (hotel Vyhlídka), protože je tam stejné odůvodnění. Dle Ing. Hradeckého je 
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tam problém větší v koeficientu zastavěnosti. Dle Ing. Kouta byl problém při jednání komise v tom, že to 
území se mění. Byl by to precedens v tom, že jsme podobnou žádost odmítli (p. Pexidr). Ing. Hradecký 
podotknul, že panu Pexidrovi se nic nezmítlo, ale nesplňoval podmínky územního plánu. Podle pana 
Tippelta ml. se může odložit vše, do příštího zastupitelstva, protože tím nikoho neomezíme. To ale již 
navrhnul pan Janovec. Pan Tippelt ml. vzal svůj návrh na usnesení zpět.  
 
Starosta dal hlasovat o návrhu pana Ing. Jiřího Hradeckého o schválení žádostí, které jsou jasné a odložení 
těch tří, které jasné nejsou. 
 
                       PRO: 11                                       PROTI: 2                              ZDRŽEL SE: 0 
                                 p. Tippelt ml., Ing. T. Vojtěch                                                                       
                                                                
Návrh hlasováním byl přijat. 
 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně uplatnilo k předloženému vyhodnocení č.j.: MUTN 51185/2022, sp. zn.: 
2022/2659/R/KOM a č.j.: MUTN 37208/2022, sp. zn.: 2022/2659/R/KOM pořizovatele následující 
připomínky: 
- Z 3/3 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 v k.ú. J.L.) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. – souhlas 
- Z 3/6 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 v k.ú. J.L.) - žadatel Relax Park Vyhlídka s.r.o., AZET-PRO s.r.o. – 
nesouhlas – požadovaná změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/12 (p.p.č. 82/2 v k.ú. Č.H.) - žadatel Ing. Michal Opravil – nesouhlas – požadovaná změna je v 
rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/13 (p.p.č. 161/35, 163/8 a st.p.č. 23 v k.ú. Č.H.) - žadatel Ing. Michael Valko, PhDr. Irena Valková 
PhD. – nesouhlas, příliš obecné využití, bez specifikace konkrétního záměru 
- Z 3/1 (p.p.č. 197/3 a 197/13 v k.ú. J.L.) - žadatel Ing. Jiří Bergr – nesouhlas se změnou z důvodu 
zvýšených nároků na dopravní infrastrukturu 
- Z 3/9 (p.p.č. 143 a st.p.č. 76/1 v k.ú. Č.H.) - žadatel MEGA PLUS s.r.o. – souhlas 
- Z 3/11 (st.p.č. 12 a p.p.č. 101 v k.ú. Č.H.) -  žadatel Kateřina Johanovská  - nesouhlas – požadovaná 
změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
a odložilo žádosti: 
- Z 3/2 (p.p.č. 304/1, 304/2, st.p.č. 281, 279 a 280 v k.ú. J.L) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, 
s.p. – z důvodu absence komplexního zástavbového posouzení lokality a nedořešených směn pozemků  
mezi městem JL a SLL s.p. – nejasná globální koncepce využití lokality v budoucnu 
- Z 3/4 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 v k.ú. J.L.) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. – 
žádost příliš obecná, bez specifikace konkrétního záměru, k jehož realizaci je změna žádána 
- Z 3/8 (p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H.) - žadatel PEC RESORT INVEST a.s. – prověření kapacit provozovatelů sítí 
(zejména VaK), a to i v návaznosti na plánovaný rozvoj lokality „Za Kavkazem“ 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky a hlučných činností R 803/79/22 
  

Na základě návrhu zastupitele pana Josefa Zilvara o změnu stávající obecně závazné vyhlášky a omezení 
hlučných činností po celou neděli a ve svátek připravila tajemnice novou vyhlášku. S odkazem na zákonné 
zmocnění může obec ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly 
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 
majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že 
na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Návrh vyhlášky ponechává 
stávající zákaz používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích. Výjimečné případy jsou pro 
noc z 31. prosince na 1. ledna. Návrh nově ukládá povinnost zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček 
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na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Tento zákaz by se nevztahoval na výjimečné 
případy při kalamitách, havarijních stavech, poruchách apod. Z metodiky Ministerstva vnitra a právních 
výkladů vyplývá, že obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich 
používání po delší čas (např. celý pracovní den či dokonce více po sobě jdoucích dní nebo celý víkend), 
mohou však používání těchto zařízení přiměřeně omezit, (např. v ranních a večerních hodinách, po celý 
jeden den pracovního klidu za předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat je po celý další den 
víkendu, apod.). Je však nutné, aby takovýto zákaz byl v souladu s principem proporcionality a zohledňoval 
právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek. Na základě konzultace s odborem 
kontroly dozoru MV a právního výkladu k zákonnému zmocnění byla provedena v návrhu OZV úprava s 
tím, že se zákaz hlučných činností bude vztahovat na celou neděli, ale ve svátek již jen v časovém omezení. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal, kdo to bude vymáhat. Bude to městská policie, kterou bude město platit. Soused 
bude volat na souseda. Bude to vymáhat podle starosty jako veškeré vyhlášky. Pan Hainiš se zeptal, zda 
bude platit pro celé území města. Tajemnice odpověděla, že hlučné činnosti ano. Pan Janovec se zeptal, 
jak je to se stavbami. Ved. TH odboru uvedl, že stavební úřad se vyhláškou neřídí. Účastník řízení si může 
dát podmínku, ale stavební úřad nekontroluje dodržování vyhlášky. Pro stavební úřad to nebude problém, 
když stavebník začne v neděli, ale bude to problém pro městskou policii. Může to být součástí výrokové 
části povolení, ale není to nárokové. Pan Tippelt ml. uvedl, že je vyhláška OZV č. 1/2017 a tam jsou přílohy 
s mapkami. U nočního klidu je to na území celého města. Tzn. práce na zemědělské prvovýrobě, kácení 
v lese atd. bude také omezeno. Dle Ing. Kouta se to nebude týkat kácení v lese a práce na zemědělské 
půdě. Podle pana Janovce se to bude vztahovat na udržování luk uvnitř města. Tajemnice uvedla, že 
mapky jsou pro pyrotechniku, protože ta nelze uplatnit na celé území. Ing. k tomu uvedl, že pokud je to na 
celé území, tak by se to mělo změnit na zastavěné území. Tajemnice řekla, že reagovala na návrh pana 
zastupitele, takže je podle toho návrh vyhlášky zpracovaný. Ve vyhlášce je uvedeno, že se to nevztahuje na 
mimořádné situace, kalamitní stavy, zimní údržbu, havárie a poruchy apod. Pan Vorel řekl, že když budou 
lidé slušní, tak to není vůbec potřeba. Pan Tippelt st. se zeptal, kolikrát to bylo řešeno. Starosta uvedl, že 
ve většině případů po příjezdu policie již nebylo co řešit. Pan Zilvar sdělil, že myslel, abychom se posunuli 
dál, ne že se nemůže posekat zemědělská louka, ale ne, že vezmeš křoviňák a v poledne jdeš sekat. Dle 
starosty o tom můžeme diskutovat dlouho. Dal návrh na usnesení o vydání vyhlášky dle předloženého 
návrhu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně o regulaci 
používání zábavní pyrotechniky a hlučných činností dle předloženého návrhu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

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

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. se bude konat v 2. pololetí roku 2022. 
Vzhledem k tomu, že není znám přesný termín konání valné hromady a mezi tím dojde k volbě nového 
zastupitelstva města, je nutné, aby tímto zástupcem a náhradníkem byli delegování zaměstnanci města. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Starosta si myslí, že to nemusí být zaměstnanci města, ale nemůže to být starosta. Požádal o návrhy.  
Ing. Hradecký navrhnul Ing. Kouta a jako náhradníka p. Košťála. 
Pan Janovec navrhnul Ing. Straku a jako náhradníka Bc. Vojtěchovou. 
 
Starosta dal hlasovat o návrhu pana Janovce. 
 
                       PRO: 5                                       PROTI: 0                              ZDRŽEL SE: 8                                                     
Návrh hlasováním nebyl přijat. 
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Starosta dal hlasovat o návrhu pana Ing. Hradeckého. 
 
                       PRO: 7                                       PROTI: 1                              ZDRŽEL SE: 5                                                              
Návrh hlasováním nebyl přijat. 
 
Mg. Bejdák navrhnul pana Košťála a jako náhradníka Ing. Kouta. 
Starosta navrhnul Ing. Kouta a jako náhradníka Ing. Straku. 
Starosta dal hlasovat o svém návrhu. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně delegovalo pana Ing. Pavla Kouta jako zástupce města Janské Lázně na 
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.; jako náhradníka určuje pana Ing. Petra 
Straku. Toto pověření platí od 01.10.2022 do 31.12.2022. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022  
  

Rozpočtovým opatřením č. 3/2022 se navyšují příjmy o 397.315,86 Kč a výdaje o 10.816.628 Kč. Jedná se 
především o příjmy poplatku z pronájmu pozemků a přijaté pojistné náhrady. U výdajů se jedná o 
navýšení nákladů na opravu strojů, náklady na pohonné hmoty a navýšení mzdových prostředků. Nejvyšší 
částka 10.090.000 Kč je určena na nákup budovy pošty a souvisejících pozemků. Dále jsou zde přesuny 
mezi paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na rok 2022. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Janovec se zeptal na pozemky za 99.094 Kč. Ved. ES odpověděl, že se jedná o pozemky v souvislosti 
s koupí budovy pošty. Zastupitelům se nezdála částka za koupi pošty, která je 10.090.000 Kč a 
v rozpočtovém opatření je 10.103.338 Kč. Tajemnice uvedla, že ve smlouvě jsou navíc ještě další výdaje – 
poplatky spojené s prodejem ve výši 13.338 Kč. Ved. ES odboru ještě uvedl, že 4.062.851,01 Kč je částka, o 
kterou se sníží naše bankovní finance.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se zvyšují příjmy 
397.315,86 Kč a výdaje o 10.816.628 Kč. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
DISKUSE - různé: 

 

 Paní Válová za komisi pro občanské záležitosti poděkovala zastupitelstvu jménem seniorů, že v rozpočtu je 
na ně pamatováno a že mohou jezdit na nákupy a na výlety. Dostávají také malou pozornost k jubileu a za 
hodně využívanou pečovatelskou službu. 

 Pan starosta poděkoval v souvislosti s provedeným auditem zaměstnancům města. Auditorky si 
pochvalovali předložené tabulky, zpracované ved. ES odboru.  

 Pan Vorel se zeptal na kontrolní den veřejného osvětlení. Ved. TH odboru informoval o novém veřejném 
osvětlení v Krkonošské ulici. V těchto místech byla část pochozí a nyní je zde výkop, který počítá se 
zhutněním a vysetím trávy. Jedná se o úsek od křižovatky U Břízy k odbočce do ulice Modrokamenná. 
V návrhu je, že na hotový zásyp se navozí frézing v šířce 1 metr, do cca 5 cm výšky. Frézing si necháme 
dovézt od p. Tlachače, ale nebude dávat záruku. Konkrétní nabídku zatím nemáme, ale nechceme na to 
dávat 200 – 300 tis. Kč.  

 Starosta uvedl, že se zastupitelstvo sešlo naposledy a příště tu bude sedět nové zastupitelstvo, tak všem 
poděkoval. Byly to pro něho hodně intenzivní dva roky, vzal si z toho velké ponaučení a poděkoval celému 
týmu na úřadě za spolupráci. Povedly se věci jako je silnice, chodníky, veřejné WC s čekárnou, veřejné 
osvětlení, i když jsme zaznamenali stížnost, že město hodně svítí. Celé nové osvětlení má LED lampy, což je 
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ta úspora. Tento rok se dělá Krkonošská ulice a příští rok Horní promenáda. Podle starosty se za volební 
období udělalo hrozně moc a další věci se připravují. Věří, že příští zastupitelstvo bude pokračovat dál. 
Připomněl, že žádné pozemky se nikomu cizímu neprodávají. Slyší něco jiného, ale je to lež. Prodeje 
pozemků se zmrazily proto, že jsme nenašli způsob, jak je nabídnout místním lidem. Mrzí ho, co se po obci 
říká, a proto se rozhodl, že nebude kandidovat na starostu. 
 

 
Starosta města poděkoval za činnost v končícím volebním období. Zastupitelé starostovi poděkovali a zatleskali. 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 

 
 
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Mgr. Filip Bejdák  Ivo Boleslavský 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 22/22 ze dne 05.09.2022 

 

   Usnesení č. Z 182/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 21. zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

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

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 183/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   s odkazem na ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti a zákazem zcizení o koupi budovy - stavby občanské 
vybavenosti čp. 274, pozemku st.p.č. 271 o výměře 328 m², pozemku st.p.č. 270/5 o výměře 153 m², 
pozemku p.p.č. 18/12 o výměře 127 m² a pozemku p.p.č. 296/2 o výměře 22 m², včetně součástí, 
zapsané na LV 164 pro katastrální území Janské Lázně, obec Janské Lázně, od České pošty, s.p., IČ: 
47114983 za cenu 10.090.000 Kč bez DPH do vlastnictví města Janské Lázně (osvobozeno od DPH v 
souladu s § 56 zákona o dani z přidané hodnoty) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy (viz příloha 
originálu zápisu). 

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

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 184/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o advokátní úschově, jejímž předmětem je částka ve výši 10.090.000 Kč, kterou se 

město Janské Lázně (strana kupující - složitel) zavazuje uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
účinnosti kupní smlouvy na účet advokáta JUDr. Lukáše Havla, IČ: 66254981 a zmocňuje starostu k 
podpisu smlouvy (viz příloha originálu zápisu).   

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

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 185/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. a provozování pošty Partner od 01.11.2022 a 

zmocňuje starostu k podpisu smlouvy (viz příloha originálu zápisu). 

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

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 186/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   uplatňuje 
   k předloženému vyhodnocení č.j.: MUTN 51185/2022, sp. zn.: 2022/2659/R/KOM a č.j.: MUTN 

37208/2022, sp. zn.: 2022/2659/R/KOM pořizovatele následující připomínky: 
- Z 3/3 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 v k.ú. J.L.) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. – souhlas 
- Z 3/6 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 v k.ú. J.L.) - žadatel Relax Park Vyhlídka s.r.o., AZET-PRO s.r.o. – 
nesouhlas – požadovaná změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/12 (p.p.č. 82/2 v k.ú. Č.H.) - žadatel Ing. Michal Opravil – nesouhlas – požadovaná změna je v 
rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/13 (p.p.č. 161/35, 163/8 a st.p.č. 23 v k.ú. Č.H.) - žadatel Ing. Michael Valko, PhDr. Irena Valková 
PhD. – nesouhlas, příliš obecné využití, bez specifikace konkrétního záměru 
- Z 3/1 (p.p.č. 197/3 a 197/13 v k.ú. J.L.) - žadatel Ing. Jiří Bergr – nesouhlas se změnou z důvodu 
zvýšených nároků na dopravní infrastrukturu 
- Z 3/9 (p.p.č. 143 a st.p.č. 76/1 v k.ú. Č.H.) - žadatel MEGA PLUS s.r.o. – souhlas 
- Z 3/11 (st.p.č. 12 a p.p.č. 101 v k.ú. Č.H.) -  žadatel Kateřina Johanovská  - nesouhlas – požadovaná 
změna je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 

   a odkládá žádosti 
   - Z 3/2 (p.p.č. 304/1, 304/2, st.p.č. 281, 279 a 280 v k.ú. J.L) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, 

s.p. – z důvodu absence komplexního zástavbového posouzení lokality a nedořešených směn pozemků 
mezi městem JL a SLL s.p. – nejasná globální koncepce využití lokality v budoucnu 
- Z 3/4 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 v k.ú. J.L.) - žadatel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. – 
žádost příliš obecná, bez specifikace konkrétního záměru, k jehož realizaci je změna žádána 
- Z 3/8 (p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H.) - žadatel PEC RESORT INVEST a.s. – nutné prověření kapacit 
provozovatelů sítí (zejména VaK), a to i v návaznosti na plánovaný rozvoj lokality „Za Kavkazem“ 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Tippelt ml. 

1 

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 187/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydává 
   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně o regulaci používání zábavní pyrotechniky a 
hlučných činností dle předloženého návrhu. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Janovec,p.Hřebačka 

2 

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 188/22/22 

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

kanalizace Trutnov, a.s.; jako náhradníka určuje pana Ing. Petra Straku. Toto pověření platí od 
01.10.2022 do 31.12.2022. 

   Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Kout, p.Zilvar 

p.Tippelt st.,p.Janovec, 
Ing. Hradecký 

5 

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 189/22/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se zvyšují příjmy 397.315,86 Kč a výdaje o 10.816.628 Kč. 

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

         Termín: 05.09.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
  
 
 

Petr Hřebačka 
starosta 

 
Mgr. Filip Bejdák  Ivo Boleslavský 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

   
   

 
 

 


