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Zápis č. 01/22 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  24. října 2022 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 31.10.2022 

 
Přítomni: 14 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
20 občanů  

 

Nepřítomni: Ing. Michal Němec – člen zastupitelstva omluven 
   

 

 
Program:                         materiál předkládá: 

- Zahájení. Kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a 
schválení způsobu hlasování 

 předsedající 

1. Určení ověřovatelů zápisu  předsedající 

2. Schválení programu jednání  předsedající 

3. Volba starosty, místostarosty/ů a ostatních členů rady  předsedající 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru   

5. Projednání rozhodnutí o odměnách za výkon funkce 

neuvolněných členů zastupitelstva 

 předsedající 

6. Projednání pověření k přijímání prohlášení o uzavření 

manželství 

 předsedající 

- Diskuse – různé  
 

Před zahájením jednání předala tajemnice zvoleným zastupitelům “Osvědčení o zvolení“ vydané 
registračním úřadem. 
 

Přítomno 13 členů zastupitelstva města. 
 

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a složení slibu 

 
Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta pan Petr Hřebačka. Přivítal přítomné a konstatoval, že podle 
presenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva z 15 členů a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Dále seznámil přítomné se zvolenými zastupiteli tak, jak byli zvoleni. Pan Vondra, který rezignoval, požádal 
o přečtení odůvodnění jeho složení mandátu. Na začátku jednání museli zastupitelé složit slib „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Slib skládá člen zastupitelstva po jeho 
přečtení, pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod jeho znění. Zastupitelé tedy přistupovali v abecedním 
pořadí před zastupitele a složili slib. Poté dosavadní starosta města jako předsedající zkonstatoval, že 
všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
 

Hlasováním (viz usnesení) vzalo zastupitelstvo města složení slibu na vědomí. 
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Schválení způsobu hlasování 
 

Předsedající pan Petr Hřebačka nechal hlasovat o způsobu hlasování. Jednomyslně byl schválen veřejný 
způsob hlasování.  
 

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

 

 
odkaz na usnesení č.: 

1. Navržení a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  
 

Předsedající požádal o předkládání návrhů na ověřovatele zápisu. Navrhnul Mgr. Filipa Bejdáka a pana Iva 
Boleslavského. Hlasováním byl návrh schválen. Zápisem byla pověřena tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: 
PRO: 11 PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 
Mgr. Bejdák,  
p. Boleslavský 

2 

 

 
 

odkaz na usnesení č.: 
2. Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva

 
 

 

Předsedající seznámil přítomné s programem. Nikdo nepodal návrh na doplnění programu. Program 
jednání byl bez diskuse schválen. 
 

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

 
 
Stanovení počtu členů rady, uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města 

 

V souladu se zákonem o obcích předsedající navrhl schválit složení rady města z pěti členů zastupitelstva 
města. 
Zastupitelstvo města předložený návrh bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Dále předsedající navrhl schválit počet místostarostů, a to jednoho místostarostu. 
I tento návrh zastupitelstvo města bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Dále předsedající navrhl schválit funkci starosty jako neuvolněnou. 
Ing. Cabicar podal protinávrh, aby funkce starosty byla uvolněná, protože dlouhodobě říkají, že Janské 
Lázně by měly mít uvolněného starostu, aby se funkci více věnoval. 
 
Předsedající nechal hlasovat o návrhu Ing. Cabicara, aby funkce starosty města byla vykonávána jako 
funkce uvolněná.  
Hlasováním      PRO 4 (p. Karmáček, Ing. Cabicar, p.Tippelt, p. Košťál)    PROTI  0      ZDRŽEL SE  9   nebyl 
návrh přijat. 
 
Dále předsedající požádal o hlasování o návrhu, aby funkce starosty byla vykonávána jako funkce 
neuvolněná. 
Návrh zastupitelstvo města schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Předsedající navrhl schválit funkci místostarosty jako neuvolněnou. 
Také tento návrh zastupitelstvo města bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
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odkaz na usnesení č.: 
3. Volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady města  

 

Předsedající požádal o návrhy na funkci starosty města. Pan Petr Hřebačka navrhl pana Martina Hudrlíka. 
Pan Tippelt uvedl, že jako strana Janské Lázně „jinak“ respektují rozhodnutí většiny a pana Hudrlíka 
podpoří. Jeho mandát a síla hlasů ve volbách byla taková jaká je. Rozumnějším řešením by bylo, aby 
starostu postavila strana Volba pro město, což se nestalo. Pan Tippelt poděkoval za nabídku funkce 
starosty, ale z pracovních důvodů a jiných okolností nabídku nemůže přijmout. On pana Hudrlíka podpoří. 
Ing. Cabicar doplnil, že pana Hudrlíka respektuje, ale daleko více by jej respektoval ve funkci starosty 
uvolněného. Jiný návrh na funkci starosty nebyl předložen. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo do funkce starosty města pana Martina Hudrlíka. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Zvolený starosta města poděkoval za vyjádřenou důvěru, krátce se představil, řekl, že je rodákem tohoto 
krásného města a srdcem je zemědělec. Nově zvolený starosta pověřit pana Petra Hřebačku k pokračování 
vedení zasedání ve funkci předsedajícího. 
 
Předsedající přešel k dalšímu bodu jednání, a to k volbě místostarosty. Předsedající požádal o návrhy na 
funkci místostarosty. Mgr. Bejdák navrhnul pana Petra Hřebačku. Ing. Cabicar navrhnul Ing. Pavla Kouta. 
Hlasováním      PRO 4 (p. Karmáček, Ing. Cabicar, p. Tippelt, p. Košťál)    PROTI  0      ZDRŽEL SE  9   nebyl 
návrh přijat. 
Dále dal předsedající hlasovat o návrhu Mgr. Bejdáka, aby do funkce místostarosty byl zvolen Petr 
Hřebačka. 
Hlasováním byl do funkce místostarosty zvolen pan Petr Hřebačka. 
 

Hlasováním (viz usnesen) byl tento návrh schválen. 
 

Po volbě místostarosty požádal předsedající o návrhy na zbývající tři členy rady města. Hlasování proběhlo 
jednotlivě.  
 
Předsedající požádal o návrhy na dalšího (třetího) člena rady města. Pan Košťál podal návrh pro zvolení 
Ing. Pavla Kouta. 
 
Předsedající nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce člena rady města Ing. Pavla Kouta. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena rady města Ing. Pavla Kouta. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na dalšího (čtvrtého) člena rady města. Pan Hřebačka podal návrh pro 
zvolení Mgr. Filipa Bejdáka. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena rady města Mgr. Filipa Bejdáka. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl i tento návrh schválen. 
 

 
Přišel pan Zilvar. Přítomno 14 členů zastupitelstva města. 

 
Předsedající požádal o návrhy na dalšího (pátého) člena rady města. Pan Petr Hřebačka podal návrh pro 
zvolení pana Iva Boleslavského. Pan Tippelt vzhledem ke čtyřem mandátům za Janské Lázně „jinak“ 
navrhnul sám sebe (Norberta Tippelta). Požádal zastupitele, aby alespoň dnes respektovali výsledky voleb 
s tím, že on získal 95 hlasů a pan Boleslavský 49 hlasů. Pan Košťál se zeptal, zda je možné, aby navrhoval 
sám sebe. Dle Ing. Cabicara se pan Tippelt navrhnul za skupinu mandátů strany Janské Lázně „jinak“. Pan 
Tippelt odůvodnil neúčast zastupitele Ing. Michala Němce, který je v porodnici a rodí se mu syn. 
 
Předsedající nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce člena rady pana Norberta Tippelta.  
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Hlasováním      PRO 3 (Ing. Cabicar, p. Karmáček, p. Hudrlík)    PROTI  0      ZDRŽEL SE  10   nebyl návrh 
přijat. 
Předsedající poté nechal hlasovat o návrhu, aby pátý člen rady města byl zvolen pan Ivo Boleslavský. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena rady města pana Iva Boleslavského. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl i tento návrh schválen. 
 

 
Předsedající požádal zastupitele pana Josefa Zilvara, který se dostavil na zasedání později, o složení slibu. 
Paní tajemnice přečetla znovu slib. Pan Zilvar pronesl slovo „slibuji“ a podepsal se pod jeho znění. 
 
Pan Dušek se zeptal, zda je v pořádku, pokud pan Zilvar složil slib až později. Předsedající potvrdil, že pan 
Zilvar při volbě členů rady nehlasoval. Takže je vše v pořádku. 
 
 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů výborů 

Předsedající města navrhnul zřídit finanční a kontrolní výbor s tím, že každý výbor bude tříčlenný. 
Zastupitelstvo města hlasováním zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž oba výbory budou 
tříčlenné. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Jako další v programu ustavujícího zasedání byla volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru, 
které musí být zřízeny ze zákona o obcích. Pan Hudrlík navrhnul na funkci předsedy finančního výboru 
pana Jaroslava Havlinu. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za předsedu finančního výboru pana Jaroslava Havlinu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na předsedu kontrolního výboru.  
Pan Tippelt navrhnul Ing. Michala Němce s tím, že s funkcí souhlasí. Pan Košťál se zeptal, zda je to možné, 
když nemá složený slib. Dle tajemnice mandát má. Pan Tippelt dal návrh na odložení volby předsedy na 
příští zasedání. Pan Košťál podal návrh na předsedu kontrolního výboru, a to pana Josefa Zilvara. Pan 
Hřebačka navrhnul Norberta Tippelta. Ten sdělil, že o funkci nemá zájem. To samé sdělil i pan Zilvar. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu na odložení volby předsedy do příštího zasedání. 
Zastupitelstvo města hlasováním odložilo volbu předsedy kontrolního výboru. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na členy finančního výboru. Pan Boleslavský navrhnul Mgr. Filipa Bejdáka. 
Pan Tippelt navrhnul paní Radku Léblovou. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena finančního výboru paní Radku Léblovou. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na dalšího člena kontrolního výboru. Pan Boleslavský navrhnul Mgr. Filipa 
Bejdáka. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena finančního výboru Mgr. Filipa Bejdáka  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na členy kontrolního výboru. Pan Košťál navrhnul volbu členů kontrolního 
výboru odložit. 
Zastupitelstvo města hlasováním odložilo volbu členů kontrolního výboru. 
 

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

5. Projednání rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva 

 

Při výpočtu výše odměny se vychází z nařízení vlády, které stanoví výši odměn (od 0 Kč až do maximální 
výše stanovené v příloze nařízení). Zastupitelstvo rozhodne, zda se odměna poskytne v maximální výši 
nebo rozhodne o jakékoliv nižší částce.  
Dle zákona o obcích se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který 
stanoví zastupitelstvo obce. Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu 
poskytovat souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce, a to za: 
- člena rady 
- předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgán, 
- člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu 
Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze zahrnout. Nelze tedy již 
sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky 
odměn v příloze nařízení vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či 
místostarosty s jakoukoli jinou funkcí. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tippelt pronesl prohlášení, že dvě roční odměny dá darem ZŠ a MŠ Janské Lázně a učiní tak příští 
týden.  
 
Zastupitelstvo města po projednání schválilo neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce 
měsíční odměny: 
starosta                                                           32.000 Kč 
místostarosta      22.000 Kč    
člen rady          5.000 Kč    
předseda komise nebo výboru      2.000 Kč    
člen výboru nebo komise        1.500 Kč    
člen zastupitelstva             600 Kč 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát člena zastupitelstva města, bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Při 
souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne odměna za 
funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství  

Starostové a místostarostové obcí jsou ze zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněni k uzavírání manželství. Další členové zastupitelstva města musí být 
k tomuto pověřeni. Z důvodu možnosti nepřítomnosti starosty či místostarosty je vhodné pověřit další 
členy zastupitelstva. Pan Tippelt poděkoval paní matrikářce, ale funkce se zřekl. Připojil se pan Vorel. Ing. 
Kout navrhnul pověřit všechny ostatní zastupitele. Této funkce se dále zřekli zastupitelé pan Zilvar a pan 
Karmáček. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství 
tyto členy zastupitelstva města: Martina Košťála, Iva Boleslavského, Ing. Pavla Kouta, Ing. Jiřího 
Hradeckého, Ing. Michala Němce, Ing. Aleše Cabicara, Jaroslava Havlinu, Mgr. Filipa Bejdáka a Michala 
Churavého, DiS. 
 

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

 Ing. Kout poděkoval voličům za důvěru a doufá, že to bude fungovat. 

 Pan Dušek požádal o odůvodnění, proč pan Hřebačka dával návrh na neuvolněného starostu. Pan 
Hřebačka vysvětlil, že chtěli uvolněného starostu. Vznikl velký kompromis z důvodu překážek 
v zaměstnání. Pan Hřebačka uvedl, že mu nebylo dovoleno pracovat jako uvolněný a u ostatních se to 
ukázalo podobně. Pan Dušek se dále zeptal, zda mezi zastupiteli nenašli člověka, který by se tomu mohl 
věnovat na plný úvazek. Pan Hřebačka odpověděl, že nenašli.  

 Pan Dušek se zeptal, zda je možné dělat online přenosy ze zasedání zastupitelstva. Pan Hřebačka uvedl, že 
je to nutné prověřit a zjistit technické možnosti. Pan Dušek se zeptal pana Churavého. Pan Tippelt dal 
návrh, aby zastupitelstvo pověřilo tajemnici zjištěním, co se týká legislativy, GDPR a technického zázemí.  
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání pověřilo tajemnici zjištěním možností video přenosu 
z veřejných zasedání. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

 Pan Tippelt dal návrh, aby se z pracovních zasedání zastupitelstva pořizoval zápis. Tajemnice uvedla, že to 
bude ale neveřejný zápis a zda ho bude dělat někdo ze zastupitelů. Dle Ing. Cabicara zákon pojem pracovní 
zastupitelstvo nezná. Což tajemnice potvrdila, nepodepisuje se ani prezenční listina a přijde jen ten, kdo 
chce. Pan Košťál navrhnul, aby z těchto jednání pořizoval zápis pan Tippelt. Ing. Kout uvedl, že jsou to 
neformální setkání, ze kterých není nutné dělat zápis. Podle pana Vorla schůzky nebyly v plném počtu. 
Vysvětlují se zde např. věci k územnímu plánu a zastupitelé mohou získat potřebné informace. Podle Mgr. 
Bejdáka to byla pracovní jednání, na která byli pozvaní vždy všichni zastupitelé a kdo měl zájem, tak přišel.  

 Pan Dušek se zeptal nového starosty, aby popsal, jak bude vnímat funkci, jaká bude náplň atd. Starosta 
řekl, že podniká zemědělství a v rámci povolebních jednání uvedl, že může vykonávat funkci starosty jen 
jako neuvolněný. Pokud někdo soukromě podniká, tak má nějaké závazky a bylo by nefér říci, že bude 
každý den na úřadě. Domnívá se, že město funguje dobře. Chce potkávat smějící se občany a uvidí se, na 
co město bude mít vzhledem k této době. Dodal, že jsme na začátku. Pan Dušek se zeptal, kam by za 4 
roky chtěl starosta město posunout. Zda má konkrétní vizi. Dle starosty je tu zatím krátce a musí si to tzv. 
očuchat. Určitě chce město rozvíjet, konkrétní vizi zatím nemá. 

 Pan Dušek se zeptal pana Hřebačky na post starosty, že nenašli člověka, který by to chtěl dělat. Ví, že o to 
Ing. Cabicar zájem projevil. Zda hledali cestu tímto směrem. Pan Hřebačka odpověděl, že hledali jiné cesty, 
tímto směrem jít nechtěli a důvodem je, že se takto rozhodli. To jsou zákony demokracie. Pan Dušek se 
dále zeptal, zda tato volba je správná a zda tu budeme dál stagnovat a nebudeme se rozvíjet. Pan 
Hřebačka odmítnul to, že jsme tu stagnovali, rozhodně si to nemyslí. Za roky, které tu působil, se město 
posunulo neuvěřitelně dopředu. Jestli je stagnace to, že nechceme apartmánové byty a velké komplexy, 
tak se stagnací bude souhlasit.  

 Pan Dušek vznesl svůj poslední dotaz na parcely v lokalitě Duncan, zda má město představu. Dle vyjádření 
místostarosty se tomu za poslední 2 roky intenzivně věnovali, ale nenašli způsob pozemky nabídnout 
místním obyvatelům bez výběrového řízení. Zákony nám neumožňují prodávat místním výhodněji. Právník 
radí zatím počkat a neprodávat. Snažili se, aby pozemky získali místní, ale bohužel to není v dnešní době 
možné. Pan Janovec uvedl, že právník řekl, že se město má do toho pustit samo. Ano, dle pana Hřebačky 
by mohlo město zainvestovat výstavbu, ale nemůže to být do nekonečna a muselo by to být časově 
omezeno, např. na 20 let a poté by o to město přišlo. Město se ale nesmí zbavovat majetku, protože by 
absolutně ztratilo vliv především na rozvoj. Dle Ing. Kouta by rádi prosadili a šli cestou městského 
nájemního bydlení. Městské pozemky považuje za neobnovitelný zdroj, který se po prodeji nevrátí. 
Nájemní bydlení je dle jeho názoru jedinou cestou a plusy jsou v rukou města a občanů. V současné 
ekonomické situaci a v realitním trhu je to možnost udržet a přilákat mladé lidi. Pokusí se jít touto cestou 
a je to hodně těžký úkol. Pan Karmáček se zeptal, zdali nejde dát předkupní právo, aby se zabránilo 
spekulacím a kšeftování s pozemky. Dle místostarosty to nemá právní podklad, město by to muselo 
odkoupit za tržní cenu. Pan Havlina k tomu uvedl, že se tam může dát předkupní právo, ale ne cena. Dále 
se do diskuse přihlásil Ing. Cabicar s tím, že je tu poprvé, ale rozumí tomu, že to v současné době není 
jednoduché. Pokud by zastupitelé zvedli ruku k prodeji za určitých podmínek, vystavují se riziku, že to 
napadne např. developer. Jestliže udělat nájemní bydlení v režii obce, tak jsme zase ve smyčce. Je třeba 
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rozpočet posílit o nějaké jiné zdroje a nespoléhat se jen na daňové příjmy. Z toho pramení obava, že se to 
2 dny v týdnu dělat nedá. Dle jeho názoru pokud se zastupitelé shodnou, že chtějí postavit 10 -15 bytů, tak 
to udělat, ale potřebujeme zdroje a jsme v té smyčce, kde peníze seženeme. Dle místostarosty to víme a 
řešíme již dlouho. Nyní např. chce město směnit pozemky s lázněmi a s tím jde změna územního plánu. 
Věří, že zdroje najdou. Město však musí být opatrné, aby nedošlo k tomu, že nebude mít na vyhrnování 
sněhu, na veřejné osvětlení apod. Město potřebuje místní lidi s trvalým pobytem a ne jen rekreanty jezdící 
na chalupy. Pan Dušek souhlasil s Ing. Koutem a zeptal se, zda lokalita na Duncanu by měla být 
k nájemnímu bydlení. Podle Ing. Kouta je tam návrh na nájemní bydlení např. rodinné dvojdomky v režii 
města. Ne bytové domy. Je tam 11 parcel, některé u hlavní silnice, které by se mohly využít na získání 
finančních prostředků, ale je to otázka dalších jednání. Ohledně bytového domu a nájemního bydlení se 
hovořilo o lokalitě u Kavkazu, kde byla již dávno zpracovaná studie již za starosty Ing. Němce a kde stále 
narážíme na problém, kam přemístíme technické služby. Směna s lázněmi by mohla odblokovat i tuto 
lokalitu u Kavkazu. Dotaz od pana Duška, kam je v plánu přemístit technické služby. Ing. Kout odpověděl, 
že do lokality pod kotelnou. Pan Dušek se zeptal, zda by nebyla možnost stavby na sídlišti Na Sluneční 
stráni. Ing. Kout uvedl, že se tam určitá možnost do budoucna vytváří, a to v rozjednané směně pozemků 
mezi městem a Správou KRNAP. Tam by mohl potencionálně vzniknout prostor pro další rozvoj města. Je 
to však dlouhodobější věc, správa parku je omezována legislativou, ke všemu se vyjadřuje ministerstvo 
financí a životního prostředí. Důležitá bude také cena, město by mělo doplácet. Proto by si město dle pana 
Duška zasloužilo toho člověka, který tyto věci bude koordinovat, řídit a obíhat. Dále se do diskuse přihlásil 
pan Hönl a zeptal se toho pána, proč sem chce natáhnout lidi a zda město eviduje zájem místních lidí o 
byty a rozšiřování města. Myslí si, že Janské Lázně jsou specifické a jsou úžasné takové, jaké jsou a jsou zde 
lesy a louky. Jestli to chceme všechno zastavět, tak mu uniká smysl. Chceme tu mít druhou Pec pod 
Sněžkou? Místostarosta k tomu řekl, že to tak není. Někdo to nazývá stagnací, ale město se snaží 
přemýšlet a v rámci územního plánu výstavbu korigovat, aby tu zůstalo klidné lázeňské město. Městu se 
daří brzdit nápor developerů, což je obtížné. Chceme tu především lidi, kteří tu budou trvale žít. Ceny na 
realitním trhu vyletěly takovým způsobem nahoru. Také by chtěl vlastní bydlení. Jsme v Krkonoších a jsme 
hodně atraktivní pro developerské záměry. Pan Hönl by byl nerad, aby se z města stal Disneyland jako ve 
Špindlu nebo v Peci. Podle pana Havliny je potřeba sem natáhnout lidi, kteří tu budou žít, abychom 
nepřišli o školu a školku. Paní Léblová uvedla, že tu nikdo nic nenabízí v tuto chvíli. Není tu motivace, aby 
se sem někdo stěhoval. Nemá kde bydlet, nemá tu práci, anebo má podřadnou (hůř placenou) práci. Podle 
pana Vorla je v Trutnově práce dost a je to 10 km. Je to to samé jako v Praze, když se jezdí za prací přes 
celou Prahu. Podle pana Erlebacha se dost jeho spolužáků odstěhovalo, protože nemělo kde bydlet. Podle 
pana Vorla byt prodali a dostali za něho dva v Trutnově. Předsedající požádal, aby se diskutující hlásili o 
slovo. Pan Karmáček se zeptal, zda někdo přemýšlel o pozemcích mezi Evropou a Vltavou. Dle 
místostarosty to skončilo u majitelů sousedních pozemků a není tam přístup. Mgr. Bejdák k diskusi uvedl, 
že ve vnitřním lázeňském území je problém v tom, že se zde narazí na ČILZ, protože v tomto území může 
vzniknout jen něco pro lázeňství. Jsou to pozemky např. v Obchodní ulici. Ing. Cabicar sdělil, že je shoda, 
že tu nikdo nechce Disneyland. Zeptal se, zda existuje evidence zájemců o bydlení a o byt. Místostarosta 
odpověděl, že není. Máme zájemce o výstavbu rodinných domů. Zájem o bydlení mají dle ředitele lázní i 
jejich zaměstnanci. Pan Hanyš by přivítal evidenci zájemců o nájemní byty. Dcera bydlí v Jilemnici a dojíždí 
do Trutnova. Pan Hainiš je toho názoru, že bránit se přistěhování mladých lidí je blbost. Janské Lázně 
pomalu vymírají. Město by mělo proto něco dělat a ne jako řekl Kája (pan Hönl), aby sem nikdo nepřišel. 
Pan Hönl oponoval, že to takto nemyslel. Chce, aby tu lidi žili trvale a ne jen lidi, kteří sem přijedou na 
víkend. Aby to nebylo mrtvé město. Dle pana Tippelta st. byl po převratu největší boom byty rozprodat. 
Bytovky měly zůstat obci. Bytů bylo dost. Pan Dušek se zeptal znovu, zda město osloví zájemce o nájemní 
bydlení. Místostarosta odpověděl, že osloví občany. Pan Dušek se zeptal, zda se správně rozhodli jít cestou 
neuvolněného starosty. Místostarosta řekl, že již odpověděl, že ano. Problém je dle pana Vorla u 
pozemků, které jsou většinou zasíťované a musí dojít k nákladným přeložkám. U Kavkazu to padlo na ceně. 
Je tam navážka. Musely by tam být piloty, což se prodražilo a nikdo na to neměl. Není to jen o starostovi, 
pracovali na tom i místostarostové a určené osoby.  Nebylo to jen „starosto zařiď to“. Pan Dušek se vrátil 
k lokalitě Duncan a návrhu dvojdomků. Zda se myslelo něco jako Hamr. Ing. Kout řekl, že úplně takto to 
nemyslel. Dle jeho názoru je třeba začít něčím rozumným. Otevírají se možnosti v rámci pošty, kde si 
ověříme zájem o nájemní bydlení. Město jim může nabídnout krásné prostředí. Místostarosta shrnul 
diskusi, že směr je hodně podobný. Poděkoval zastupitelům. Je super, že přišlo tolik lidí a zajímají se. 
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Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a pozval všechny na příští zasedání, které proběhne 
v prosinci 2022. Schůze rady města je připravená na středu 26.10.2022 od 15 hodin. 
Jednání bylo ukončeno v 18.55 hodin. 

 
 
 

Martin Hudrlík 
starosta 

 
 
 

Mgr. Filip Bejdák  Ivo Boleslavský 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
24.10.2022                   

strana 9 (celkem 13)                                                                                                                                               
Přílohy 0 

 

9 / 13 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 01/22 ze dne 24.10.2022 

 
 

   Usnesení č. Z 01/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   podle § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení slibu členů 

Zastupitelstva města Janské Lázně.                                                  

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

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 02/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   stanoví 
   podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení rady 

města z pěti členů zastupitelstva města.                                                  

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

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 03/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednoho 

místostarostu.                                                  

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

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 04/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   určuje 
   podle § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, funkci 

starosty města jako neuvolněného funkcionáře.                                            

   Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Karmáček, p.Košťál, 
Ing. Cabicar, p.Tippelt 

4 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 

   Usnesení č. Z 05/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   určuje 
   podle § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, funkce 

místostarosty jako neuvolněného funkcionáře.                                                  

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

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 06/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 

funkce neuvolněného starosty města pana Martina Hudrlíka. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Cabicar, p.Hudrlík 

2 
 

         Termín: 24.10.2024 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 07/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 

funkce neuvolněného místostarosty města pana Petra Hřebačku. 

   Hlasování: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Karmáček, 

p.Tippelt, Ing.Cabicar 

3 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 08/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  

předpisů, do funkce člena rady města Ing. Pavla Kouta. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing. Kout 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 09/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  

předpisů, do funkce člena rady města Mgr. Filipa Bejdáka. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Mgr. Bejdák 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 10/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 

funkce člena rady města pana Iva Boleslavského. 

   Hlasování: PRO: 8 PROTI: 
Ing. Cabicar, 

p. Tippelt 

2 ZDRŽEL SE: 
p.Karmáček, p.Churavý, 
p.Havlina 

3 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 11/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   zřizuje 
   v souladu s § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro 

volební období 2022 - 2026 tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 12/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 

funkce předsedy finančního výboru pana Jaroslava Havlinu. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Havlina 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 13/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   volbu předsedy kontrolního výboru do příštího zasedání zastupitelstva města. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing. Hradecký 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 14/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 

finančního výboru paní Radku Léblovou. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 15/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 
   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 

finančního výboru Mgr. Filipa Bejdáka. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Mgr. Bejdák 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 16/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   odkládá 
   volbu členů kontrolního výboru do příštího zasedání zastupitelstva města. 

   Hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 17/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích svým neuvolněným členům 

zastupitelstva města za výkon funkce měsíční odměny: 
starosta                                                           32.000 Kč 
místostarosta       22.000 Kč   
člen rady          5.000 Kč   
předseda výboru nebo komise       2.000 Kč   
člen výboru nebo komise         1.500 Kč  
člen zastupitelstva           600 Kč 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva města, bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V 
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce. Při souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva města 
poskytne odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Tippelt 

1 

         Termín: 24.10.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 18/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   pověřuje 
   s odkazem na ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství tyto členy zastupitelstva města: Martina Košťála, Iva Boleslavského, Ing. Pavla Kouta, Ing. 
Jiřího Hradeckého, Ing. Michala Němce, Ing. Aleše Cabicara, Jaroslava Havlinu, Mgr. Filipa Bejdáka a 
Michala Churavého, DiS. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Karmáček,  

p. Zilvar, p. Tippelt 

3 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 19/01/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   pověřuje tajemnici 
   zjištěním možností online video přenosu z veřejných zasedání zastupitelstva města. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p. Vorel 

1 

         Termín: 24.10.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Martin Hudrlík 
starosta 

 
 
 

Mgr. Filip Bejdák  Ivo Boleslavský 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 
 


