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Zápis č. 02/22 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 

konaného dne  19. prosince 2022 v 17.00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 22.12.2022 

 
Přítomni: 15 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Ing. Petr Straka - ved. TH odboru 
Jiří Martinek - ved. ES odboru 
16 občanů  

 

Nepřítomni:   
 

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.
 

Volba předsedy a členů kontrolního výboru  starosta  

2.
 

Projednání schválení jednacího řádu zastupitelstva  tajemnice  

3.
 

Projednání rozpočtového opatření č. 4/2022  ved. ES odboru  

4.
 

Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2023 a 
schválení poskytnutí dotací spolkům a dalším 
organizacím 

 ved. ES odboru  

5.
 

Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru 
(Sportovní klub Janské Lázně) 

 tajemnice  

6.
 

Projednání převodu pozemku p.p.č. 565/2 k.ú. Maršov 
I (ÚZSVM) 

 ved. TH odboru  

7.
 

Projednání návrhu na zástupce města do 
představenstva a člena dozorčí rady Vak Trutnov, a.s. 

 starosta  

8.
 

Projednání pořízení Změny Územního plánu Janské 
Lázně (Ing. Pavel Kliment) 

R 593/57/21 
R 601/58/21 

ved. TH odboru  

9.
 

Projednání směny pozemků mezi městem a Správou 
KRNAP 

R 10/01/22 
Z 170/19/21 

ved. TH odboru  

10. Projednání členství v Místní akční skupině Krkonoše, 
z.s. 

 starosta  

-
 
- Diskuse – různé    

 
 

Přítomno 15 členů zastupitelstva města. 
 

  

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a schválení způsobu hlasování 
 

Na začátku zasedání složil slib zastupitele Ing. Michal Němec, který byl z ustavujícího zasedání omluven. 
„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 
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po jeho přečtení, pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod jeho znění. Ing. Němec přítomným sdělil, že 
si to hodně rozmýšlel, má problém s charakterem některých lidí a chtěl by, aby tu všichni jednali rovně. 
 
Předsedající starosta města pan Martin Hudrlík pokračoval, potvrdil nadpoloviční většinu přítomných 
členů zastupitelstva a nechal hlasovat o způsobu hlasování. Jednomyslně byl schválen veřejný způsob 
hlasování.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
 

 
 
 

Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva 
 

S návrhem na doplnění programu vystoupil starosta města, a to o bod č. 10 – projednání členství v Místní 
akční skupině Krkonoše, z.s. Hlasováním byl doplněný program jednomyslně schválen.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
 

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Havlina a pan Ing. Jiří Hradecký. Zápisem byla pověřena 
tajemnice Bc. Marcela Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: 
PRO: 13 PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  
p. Havlina, Ing. Hradecký 
 

2 

 

 
 

 

Kontrola a schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 

Starosta města požádal zastupitele o schválení zápisu z 1. ustavujícího zasedání a provedl kontrolu usnesení. 
 

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

Z 19/01/22 tajemnice vyřízeno 

 
Zastupitelstvo města po projednání zápis z 1. ustavujícího zasedání schválilo a vzalo bez připomínek na 
vědomí kontrolu usnesení.  

 

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

 
 

Zpráva o činnosti rady města od posledního jednání zastupitelstva 
 

K zápisům ze zasedání rady města a k činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva města nebyly 
vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 

Činnost rady města od posledního zasedání 
zastupitelstvo bere na vědomí: PRO: 15 PROTI: 0 

 
ZDRŽEL SE: 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
19.12.2022                   

strana 3 (celkem 20)                                                                                                                                               
Přílohy 1 

 

3 / 20 

odkaz na usnesení č.: 

1. Volba předsedy a členů kontrolního výboru  
  

Na ustavujícím zasedání byla volba předsedy a členů kontrolního výboru odložena do příštího zasedání 
zastupitelstva města na základě usnesení č. Z 13/01/22. Starosta tedy dnes požádal zastupitele o 
nominace. 

 
Pan Tippelt navrhnul na předsedu kontrolního výboru Ing. Michala Němce. Mgr. Bejdák navrhnul pana 
Martina Košťála. Předsedající dal hlasovat o návrhu Mgr. Bejdáka. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo pana Martina Košťála předsedou kontrolního výboru. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na členy kontrolního výboru. Pan Košťál navrhnul Ing. Pavla Kouta.  
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena kontrolního výboru Ing. Pavla Kouta. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Předsedající požádal o návrhy na dalšího člena kontrolního výboru. Pan Košťál navrhnul Ing. Jiřího 
Hradeckého. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Hradeckého.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

2. Projednání schválení jednacího řádu zastupitelstva   
  

Tajemnice předložila návrh jednacího řádu. Povinnost vydat jednací řád zastupitelstvům obcí ukládá § 96 
zákona o obcích. Jednací řád zastupitelstva není právním předpisem, a není proto součástí právního řádu. 
Lze jej chápat jako vnitřní předpis, jenž upravuje zejména náležitosti související s činností zastupitelstva 
obce, respektive organizací jeho zasedání a jenž má na základě zákona schopnost příležitostně působit i na 
osoby stojící vně zastupitelstva obce. Jednací řád upravuje především pravidla, jimiž se řídí účastníci 
zasedání zastupitelstva obce a způsob řešení jednotlivých situací nastávajících před zasedáním, v jeho 
průběhu, ale i po zasedání zastupitelstva či zcela mimo něj. Obsah jednacího řádu nesmí být v rozporu se 
zákonem či jiným právním předpisem. V opačném případě je tato skutečnost zákonným důvodem k 
dozorovému zásahu Ministerstva vnitra. Tajemnice uvedla, že stávající jednací řád je již z roku 2014. Návrh 
je připraven podle vzoru Ministerstva vnitra. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi vydalo Jednací řád Zastupitelstva města Janské 
Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

3. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2022  
  

Rozpočtovým opatřením č. 4/2022 se navyšují příjmy o 12.796.872,31 Kč a výdaje o 11.088.039,38 Kč. U 
příjmů se jedná hlavně o navýšení daňových příjmů a příjmů z místních poplatků. Dále je zde díky změně 
metodiky navýšení o 12 mil. Kč u převodů finančních prostředků mezi vlastními účty. Toto navýšení se 
však týká i výdajů. U výdajů se jedná hlavně o navýšení nákladů na opravu strojů (předpoklad 780 tis. Kč), 
náklady na nákup nového traktoru pro technické služby, jako náhrada za stávající velmi poruchovou 
techniku, pohonné hmoty, navýšení mzdových prostředků a navýšení příspěvku ZŠ a MŠ. Nejvyšší částka 
10.090.000 Kč je určená na nákup budovy pošty a souvisejících pozemků. Dále jsou zde přesuny mezi 
paragrafy a položkami, které neovlivní schválený rozpočet města na rok 2022. 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. ES odboru okomentoval návrh rozpočtového opatření s úpravami, které byly zapracovány ještě 
minulý týden. Mínusová částka 3.648.810,69 Kč je dotace od poskytovatele, kdy přišlo rozhodnutí i 
smlouva a částka již byla zahrnuta do rozpočtu. Takže ji musíme nyní odečíst. U výdajů je navýšení na 
veřejné osvětlení, platy zaměstnanců, spotřebu tepla, opravu Unimogu a zakoupení traktoru. Pan Tippelt 
uvedl, že rozpočtové opatření nekoresponduje s tím, co dostali v materiálech. V příjmech je navíc 50 tis. 
Kč a ve výdajích 250 tis. Kč. Dle ved. ES odboru lze návrh ladit až do schválení v zastupitelstvu. Úpravy 
rozpočtu můžeme provádět až do posledního dne a záleží na zastupitelstvu, zda jej odsouhlasí.  Je tam 
navýšení o příspěvek na ZŠ, který schválila rada města minulý týden. Dle pana Tippelta zastupitelé 
nedostali rozpočtové opatření upravené. Požádal ved. odboru TS o informace k traktoru. Ved. odboru TS 
představil 3 nabídky (od Zemědělského družstva Všestary, Agritenu Trutnov s.r.o. a STROM PRAHA a.s.), 
na základě kterých rada města schválila zakoupení traktoru Kubota za 1.900.000 Kč bez DPH. Všechny 3 
traktory si osobně vyzkoušeli a doporučili radě města tento, protože má vše podle požadavků. Důvodem 
tohoto rychlého řešení byla nutná velká oprava Unimogu, což vyvolalo jednání o zakoupení nového 
traktoru ještě v letošním roce. V příštím roce má ved. odboru TS v plánu zakoupit další stroj, náklady na 
opravy aut se zvyšují, takže je dobré strojový park obměnit. Pan Tippelt vznesl dotaz na nabídku Agritenu, 
zda nesplnila požadavky. Ved. odboru TS uvedl, že kromě předního vývodu traktor od Agritenu nemá nic. 
Pan Tippelt se zeptal, zdali se na základě koupě bude upravovat plán zimní údržby a na termín dodání. 
Ved. odboru TS odpověděl, že v podstatě ano. Některá příslušenství budou zapůjčena k vyzkoušení (např. 
radlice). Traktor bude fungovat jako těžký pluh a fréza. Termín dodání traktoru je do konce roku a další 
příslušenství do půlky ledna. Mgr. Bejdák k tomu řekl, že ved. odboru TS přišel na radu se smysluplným 
elaborátem na strojové vybavení a kolik se vynakládá na opravy. Rada města rozhodla o výjimce a o 
poptávce s podmínkou rozhodnutí na zastupitelstvu města.  Ing. Němec uvedl, že poptávkové řízení 
nebylo tedy dělané na cenu. Ved. odboru TS uvedl, že byly dané požadavky, co chceme a firmy daly 
nabídky. Jediná Kubota požadavky splnila. Základní cena je nejnižší. Do diskuse se dále přihlásil Ing. 
Cabicar s tím, že mu není jasné vyjádření Mgr. Bejdáka, jak je to s tou výjimkou. Zda rada města zde 
vystupuje jako hodnotící komise a je třeba souhlas zastupitelů. Dle jeho názoru je to výsostné rozhodnutí 
rady a zastupitelstvo to vezme na vědomí. Tajemnice uvedla, že existuje směrnice na zadávání zakázek 
malého rozsahu, na základě které o zakoupení traktoru rozhoduje rada města, ale finanční prostředky na 
zakoupení je třeba schválit v rámci rozpočtového opatření. Ing. Hradecký sdělil, že zastupitelstvo 
rozhoduje o penězích a rada rozhoduje o tom, jakou formou se to udělá. Dle pana Vorla tu otázky, které tu 
byly položené, byly zodpovězené na pracovním jednání. Ing. Němec na to reagoval s tím, že pracovní 
jednání je pracovní jednání a je dobrovolné. Dle jeho názoru se nejednalo o pracovní jednání, tady se 
jednalo o celé zastupitelstvo. Měli jsme si to na něm vyjasnit, aby tady před občany, nedošlo k hloupým 
situacím. Pracovní jednání nebylo povinné a např. nabídky traktoru tam neviděl. Dále Ing. Němec uvedl, že 
nikdo nepochybuje o nákupu traktoru, jen se dotazuje. Ing. Cabicar řekl, že termín pracovní zastupitelstvo 
je pro ně cizí termín a neztotožňují se s ním. Je to vaše zodpovědnost a váš styl práce. Ing. Němec by 
očekával, pokud bude pozvaný na pracovní jednání, tak budou dopředu dané nějaké body k jednání, kde 
by mohlo dojít ke sporným diskuzím. Ing. Kout vznesl technickou poznámku, aby byl dodržován jednací 
řád a slovo uděloval předsedající. Mgr. Bejdák požádal o vysvětlení v rozpočtovém opatření u položky 
převody z rozpočtových účtů 12 mil. Kč v příjmech i ve výdajích. Zkresluje se tím rozpočet. Ved. ES odboru 
uvedl, že došlo ke změně metodiky, stát chce mít přehled o pohybu peněz a chce to vidět v příjmech i ve 
výdajích. Nevíme dopředu, kolik budeme potřebovat peněz. Převáděli jsme peníze na koupi pošty. 
Zkresluje to rozpočet. Obce a města protestovaly, ale Ministerstvo financí si za tím stojí.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým 
se zvyšují příjmy 12.796.872,31 Kč a výdaje o 11.088.039,38 Kč. 
 

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

4. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2023 a schválení poskytnutí dotací spolkům 

a dalším organizacím 

 

  

Návrh rozpočtu města na rok 2023 je připraven k projednání s příjmy a výdaji ve výši 46.590.829 Kč, jako 
rozpočet vyrovnaný. Dále je zde 700.200 Kč na financování úvěru pošty. Návrh byl zveřejněn na úřední 
desce dne 02.12.2022. Příjmy daňové, nedaňové i kapitálové vycházejí ze skutečnosti  k 30.10.2022. 
Dotace jsou rozpočtovány dle skutečnosti nebo avíza k dotaci. Výdaje provozní vycházejí ze skutečnosti 
předcházejících let s přihlédnutím k situaci s COVID-19. Příspěvek na provoz PO Základní a mateřskou 
školu je poskytnut ve výši 1.400.000 Kč s podmínkou vyúčtování. 
Na základě členství města ve sdruženích a svazcích a žádostí neziskových organizací o poskytnutí 
příspěvků, byly v rozpočtu zahrnuty tyto příspěvky: 
 

Organizace Příspěvek 

SK Janské Lázně – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15000 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz oddílů sportovců 250000 

SK Janské Lázně – příspěvek na pořádání závodu Krk.70MBT 30000 

SK Janské Lázně – příspěvek na provoz SK odd. fotbalu údržba 140000 

SK HS 20000 

TJ Maratonstav 15000 

Veselý výlet 32000 

Knihovna Trutnov 4000 

Příspěvek na činnost seniorů žijících v J. Lázních (klub důchodců) 80000 

SMO Krkonoše 47000 

Sdružení obcí Východních Krkonoš 75000 

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

35000 

Spolek MAS Krkonoše   6820 

Sdružení tajemníků 2000 

 
Návrh na projednání žádostí:  
Paměť Krkonoš z.ú. – žádost o 120.000 Kč na editaci historických informací a obrazových dokumentů 
objektů, událostí, osob do veřejně přístupné webové databáze Archa Krkonoš. 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. - žádost o 5.000 – 10.000 Kč na akci anketa Sportovec roku 
2022 – okres Trutnov. 
 
Investiční a ostatní výdaje v rozpočtu jsou rozpočtovány tyto akce: 

Paragraf Účel použití 

§ 2212 Opravy komunikací 

§ 2219 Opravy chodníků v J.L. 

§ 3111 Úprava interiérů jídelny MŠ 

§ 3113 Oprava střechy, štítů a schodiště ZŠ 

§ 3612 Oprava vedení topení, okna čp. 85 Quisisana 

§ 3613 Oprava fasády čp. 85 Quisisany, nátěry střech 

§ 3631 Realizace VO IV. etapa – Horní promenáda 

§ 3639 
Doplnění technické mapy (data, měření), zaměření graf. podkladů, spoluúčasti na 
dotacích, projekty dosud nespecifikované, aktualizace pasportu MK... 
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Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. ES odboru sdělil, že předložený návrh rozpočtu může zastupitelstvo ještě upravit. Pan Tippelt pozval 
na zasedání pana Klimeše, protože se dozvěděl, že na pracovním jednání ohledně žádosti o dotaci padaly 
návrhy na polovinu dotace. Pan Klimeš představil činnost zapsaného ústavu Paměť Krkonoš z.ú., který 
požádal o dotaci 120.000 Kč na editaci historických informací a obrazových dokumentů objektů, událostí, 
osob do veřejně přístupné webové databáze Archa Krkonoš. Jedná se o vznik unikátní databáze, která 
přiblíží, vybádá a zveřejní historii každého domu a každé osoby Janských Lázní a důležitých událostí. Částka 
120.000 Kč je na pokrytí nákladů na jednoho brigádníka. Na odborné pracovníky ústav investuje nemalé 
peníze. Archu Krkonoš naleznete na webových stránkách. Současné majitele objektů Janských Lázní nyní 
už zpracované máme. Chceme nastartovat orální historii a získat další zdroje. Zpracovávají historické obce 
a zbývají jim Janské Lázně a Černá Hora. Ing. Cabicar uvedl, že zpracovávají i novodobé stavby. Pan Klimeš 
to potvrdil a řekl, že se snaží dokumentovat i průběh staveb. Spolupracují i se stavebními úřady. Podle Ing. 
Němce je to projekt na několik let a žádost je na 1 rok. Pan Klimeš uvedl, že specifikovali, co částka 
obsahuje, což je editace 1500 dobových fotografií, editace majitelů a další, ale je to nekončící příběh. Dle 
Ing. Němce je to velmi cenná aktivita, a zda není prostor se zamyslet nad poskytovanou částkou. Zúčastnil 
se pracovního jednání a částka vznikala, že nedáme jim nic, nebo něco bychom jim dát měli, tak pojďme 
jim dát třeba půlku. Tímto stylem to bylo předjednané. Navrhnul přehodnotit uvedenou částku. Ved. ES 
odboru uvedl, že je to na rozhodnutí zastupitelstva, jakou částku poskytnou. Změnit v tabulce se dá 
všechno. Dle pana Karmáčka je historie důležitá. Místostarosta k tomu řekl, že lepší by bylo poskytnout 
příští rok 60 tis. Kč a další rok 60 tis. Kč. Máme balík peněz, který rozdělíme spolkům. Můžeme dát celou 
částku, ale vezmeme ji z něčeho jiného. Historie je důležitá, ale důležitých věcí tu máme víc. Pan Karmáček 
se zeptal, zda pokud jim nedáme celou částku, to nebude mít vliv na jejich dílo. Dle pana Klimeše je to 
pohodlné to udělat celé, ale je to na vás. Z pohledu Ing. Němce je 60 tis. Kč nějaká částka, není to moc a 
projektu by to mohlo pomoc. Zda je možné to v průběhu roku navýšit. Dle ved. ES odboru dnes nikdo 
neřekne, zda tam rezerva bude. Vždy to záleží na rozhodnutí zastupitelstva. Ing. Cabicar řekl, že cítí, že je 
vůle v tom pokračovat, navrhnul hlasovat o zvýšení částky z 60.000 Kč na 120.000 Kč. Ing. Hradecký se 
zeptal ved. ES odboru, zda to v rozpočtu najde. Ved. ES odboru uvedl, že to lze upravit. Tajemnice 
předložila zastupitelům tabulku a okomentovala žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
poskytované na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy. Jednalo se o žádosti Sportovního klubu Janské 
Lázně, SK HS Janské Lázně, z.s., Veselého výletu, Městské knihovny Trutnov, Místní akční skupiny Krkonoše 
z.s., Paměť Krkonoš z.ú. a Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. Ta požádala o 5.000 – 10.000 Kč 
na akci anketa Sportovec roku 2022 – okres Trutnov. Pan Havlina (předseda sportovní unie) vysvětlil 
žádost na akci Sportovec roku. Akce není povinná a dělá se poprvé a uvidí se, zda se stane tradicí. Unie 
obeslala obce se žádostí o příspěvek. Pan Tippelt se zeptal, zda žádost přišla v termínu. Pan Havlina 
odpověděl, že byla podaná po termínu. Dle pana Tippelta je žádost bezpředmětná.  
 
Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Cabicara. 
Zastupitelstvo města Janské Lázně souhlasilo se zařazením příspěvku pro Paměť Krkonoš z.ú. ve výši 
120.000 Kč do rozpočtu města. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Ing. Hradecký podal návrh na zamítnutí žádosti Tělovýchovné a sportovní unie. Starosta dal hlasovat o 
návrhu. 
Zastupitelstvo města Janské Lázně zamítlo žádost o dotaci Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s.- 
náklady na akci anketa Sportovec roku 2022 – okres Trutnov.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dále pokračovala diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tippelt vznesl dotaz na předsedu finančního výboru, zda příspěvky na rok 2022 byly řádně vyúčtované 
a zda je v zápise uvedený střet zájmů statutárního orgánu sportovního klubu. Předseda finančního výboru 
pan Havlina sdělil, že kontrola vyúčtování proběhla. Byly tam 4 nedostatky, které jsou již odstraněné. Zápis 
má připravený, ale bez jednoho podpisu členky finančního výboru. Jakmile bude podepsán, předá jej 
zastupitelstvu. Pan Havlina okomentoval kontrolu. Střet zájmů je v zápise uvedený. Pan Tippelt uvedl, že je 
potřeba střet zájmů nahlásit dopředu a pak lze i hlasovat. Dle místostarosty je dostačující uvést střet 
zájmů a poté lze hlasovat. Tajemnice uvedla, že o střetu zájmů zastupitele je i odstavec v jednacím řádu a 
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přečetla jej. Pan Havlina, Mgr. Bejdák, pan Boleslavský, pan Košťál podali oznámení o střetu zájmů podle § 
83 odst. 2 zákona o obcích. Dále pokračoval ved. ES odboru a okomentoval návrh rozpočtu s tím, že 
zastupitelstvo města schvaluje rozpočet v paragrafovém znění a následně se provede rozpis rozpočtu na 
jednotlivé položky. Financování úvěru na poštu 700.200 Kč půjde z prostředků na bankovních účtech. Pan 
Tippelt se zeptal, proč zastupitelé nedostali rozpis rozpočtu. Ing. Němec se zeptal na poznámky u položek, 
které jsou dle jeho názoru neprezentovatelný. Ved. ES odboru řekl, že to jsou jeho poznámky a rozpis by 
zastupitelé neměli ještě vidět. To ale bylo např. vytknuto na finančním výboru, že položkový rozpočet 
nevidíte. Zastupitelstvo města schvaluje paragrafový rozpočet. Vysvětlil propojení paragrafového znění a 
položkového znění. Do diskuse se dále přihlásil pan Churavý a řekl, že na začátku se řeklo, že budeme 
spolupracovat a přijde mu, že se tu chováme strašně. Ohradil se proti připomínce Ing. Němce k Arše 
Krkonoš s tím, že se řeklo, že jim nic nedáme, pak 120 a pak 60 tis. Kč. Pan Churavý uvedl, že takto 
rozhodně nejednali. Bylo to tak, že tam byla informace, že v loňském roce jsme nedávali nic a chtějí 120. 
000 Kč. Bavili jsme se o tom, že jak nám to vyjde a bude to o diskusi. Nevyváděl by věci z kontextu. Bavíme 
se tu o částkách, aby to zastupitelům a občanům pomohlo, ale budeme se bavit o absolutních částkách, 
které si prostě jen vysvětlujeme. Pan Churavý neví, jestli ty připomínky k něčemu jsou. Pan Tippelt tím 
myslel, že by se tím ušetřilo půl hodiny, které tu ved. ES odboru vysvětloval. Řekl, abychom se podívali 
z kopce, kde Svoboda nad Úpou má na webu rozpočet a 4 přílohy s rozpisem. On jako zastupitel 
v materiálech neviděl investiční akce. Dnes se např. dozvěděl, že máme v rozpočtu koupi dalšího stroje, 
jsou zde investiční akce, kde nejsou částky. Znovu se zeptal, proč nedostal položkový rozpočet. Ved. ES 
odboru uvedl, že to bylo vytknuté ze strany auditu s tím, že zastupitelé mají obdržet pouze paragrafový 
rozpočet. I přes to rozpis rozpočtu zastupitelům ukazuje a teď je mu to vytýkáno. Ing. Cabicar vznesl 
připomínku k předsedovi finančního výboru, zda doporučuje nebo nedoporučuje zastupitelstvu rozpočet 
schválit. Zastupitelé zde některé věci dělají poprvé a je třeba se případně vyvarovat chyb, aby se nestaly 
podruhé. Součástí projednávání rozpočtu na příští rok je bezpochyby doporučení finančního výboru. Ing. 
Cabicar ocenil pana Straku, jak funguje v úřednictvu. Předseda finančního výboru uvedl, že výbor se sešel, 
jen není podepsaný zápis od paní Léblové, která jej ale přislíbila podepsat, ale musela odjet a nestihla se 
vrátit. Zápis poté pošle. Finanční výbor se sešel na 3 jednáních (7.12., 14.12. a 19.12.2022) 
k rozpočtovému opatření, rozpočtu a k vyúčtování dotací. Ing. Cabicar poděkoval s tím, že nějaký závěr 
bude v zápise z finančního výboru. Požádal o zapsání, že nebyl výstup z finančního výboru, ale i tak je to 
hlasovatelné. Místostarosta k tomu uvedl, že takto ještě finanční výbor nepracoval. Tajemnice se vrátila 
k dotazu pana Tippelta k tomu, že nedostal rozpis rozpočtu. Uvedla pro všechny zastupitele, že na 
pozvánce byl program s body jednání a dole je uvedeno, že pokud vám bude něco chybět a potřebujete 
další podklady, tak se ozvěte a my vám podklady doplníme. Chápeme, že je to spousta čísel, které chcete 
vysvětlit. To dle pana Churavého ale e-mailem není ideální, ale je potřeba před lidmi z toho udělat 
kovbojku. K rozpisu rozpočtu tajemnice uvedla, že zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 
14. Rozpis rozpočtu by měl být proveden neprodleně po schválení rozpočtu. To, že ho má Svoboda nad 
Úpou na webu je jejich věc. Ing. Kout k tomu sdělil, že je to přesně vývoj situace, proč se koná tzv. 
pracovní jednání zastupitelstva. Protože pokud by to nebylo komunikováno a nebylo o tom diskutováno, 
tak se dostáváme do situací, které nejsou jasné, cyklujeme atd.  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schválilo rozpočet města Janské Lázně na rok 
2023 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 46.590.829 Kč a výdaji ve výši 46.590.829 Kč, jako rozpočet 
vyrovnaný, který je přílohou zápisu.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

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

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
19.12.2022                   

strana 8 (celkem 20)                                                                                                                                               
Přílohy 1 

 

8 / 20 

 
odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru (Sportovní klub Janské Lázně)  
  

Sportovní klub Janské Lázně uzavřel s městem Janské Lázně dne 18.09.2014 smlouvu o úvěru. Předmětem 
smlouvy je závazek města poskytnout sportovnímu klubu peněžní prostředky ve výši 1.500.000 Kč se 
splatností v deseti ročních splátkách počínaje rokem 2015. Ke smlouvě o úvěru byla ještě uzavřena 
zástavní smlouva na budovu čp. 325 s tím, že dlužník se zavazuje úvěr splatit v deseti ročních splátkách 
vždy nejpozději do 31.12. Sportovní klub žádost odůvodnil tak, že dotace od města je na existenčním 
minimu a spolek ještě letos nedostal státní dotaci na činnost. Z celkové částky úvěru má SK uhradit 
481.287 Kč. Navrhují rozložit částku na 5 let od roku 2023 s roční splátkou 96.257,40 Kč bez splátky v 
letošním roce. Návrh dodatku byl konzultován s JUDr. Havlem a je připravený ke schválení. Zástavní 
smlouvu není třeba měnit.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Němec se zeptal, zda finanční výbor to doporučil. Předseda finančního výboru řekl, že to bylo 
v kompetenci rady města. Finanční výbor se k tomu nevyjadřoval. Ing. Cabicar se zeptal, z čeho sportovní 
klub peníze splácí. Pan Havlina odpověděl, že kdyby na to neměli, tak žádost ani nepředkládají. Před 
několika lety dostával klub nějaké peníze z rozpočtu díky historickým dohodám. V rámci Covidu se nám 
příspěvky krátily a toto je důsledek. Po této úpravě je přesvědčený, že to splatí. Mají letos potíže i s penězi 
s NSA. Do konce října nevěděli, zda něco přijde a proto raději požádali. Mgr. Bejdák oznámil střet zájmů. 
Dle pana Havliny není statutár, tak nemusí. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
úvěru ze dne  18.09.2014 mezi městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně z.s. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání převodu pozemku p.p.č. 565/2 k.ú. Maršov I (ÚZSVM)  
  

Pro získání pozemku p.p.č. 565/2 v k.ú. Maršov I ležícího pod tělesem místní komunikace v ulici Lesní (u 
Duncanu) je nutné na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podat žádost 
obsahující: 
- prohlášení k obecnímu majetku 
- prohlášení ve věci veřejné podpory 
- usnesení ZM o rozhodnutí o bezúplatném převodu 
- usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně prohlašuje, že v případě pozemku p.p.č. 565/2 v .ú. Maršov I se nejedná 
o majetek, o který obec požádala dle § 2c a § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně prohlašuje, že v případě pozemku p.p.č. 565/2 v k.ú. Maršov I město 
Janské Lázně nečerpalo a nebude čerpat dotace dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně rozhoduje o bezúplatném převodu p.p.č. 565/2 v k.ú. Maršov I  
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, od ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Janské Lázně. Důvodem je fakt, 
že na části předmětného pozemku se nachází místní komunikace. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Zastupitelstvo města Janské Lázně schvaluje žádost o bezúplatný převod v tomto znění: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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Územní pracoviště Hradec Králové 
odbor Odloučené pracoviště Trutnov 
Horská 5 
541 18 Trutnov 
 
Žádáme o bezúplatný převod pozemkové  parcely č. 565/2 v k.ú. Maršov I v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Komunikace je zařazena jako 
místní komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města Janské 
Lázně a údržbu na ní provádí město Janské Lázně. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

7. Projednání návrhu na zástupce města do představenstva a člena dozorčí rady Vak 

Trutnov, a.s. 

 

  

Zastupitelstvu města je vyhrazeno navrhovat zástupce obce do orgánů obchodních společností (vyjma 
valné hromady, v nichž má obec majetkovou účast, avšak není v nich jediným společníkem, a navrhovat 
jejich odvolání (§ 84 odst. 2 písm. g) obecního zřízení). 
Petr Hřebačka ústně rezignuje na funkci člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s., a to ke dni, kdy tuto rezignaci vezme na vědomí představenstvo společnosti na valné hromadě tak, 
aby členství mělo kontinuitu na volbu nového zástupce města Janské Lázně. Navržen je starosta pan 
Martin Hudrlík. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Cabicar se zeptal, kdo byl za Janské Lázně v dozorčí radě a zda by to nemělo být nějak ohraničené. 
Místostarosta uvedl, že se změnila situace a představenstvo rozhodlo, že zvýší počet členů v dozorčí radě 
o 2 s tím, že Janské Lázně jsou třetí největší akcionář a proto by to měl být někdo z Janských Lázní. Ing. 
Hradecký věc osvětlil s tím, že organizace je pod soudním dohledem ohledně drobných akcionářů. Největší 
drobný akcionář napadá valné hromady a stále se něco řeší, tak se mu chce vyjít vstříc a přizve se do 
dozorčí rady, která byla tříčlenná. Ale aby dozorčí rada měla lichý počet členů, přizve se další největší, což 
je město Janské Lázně. Zastupitelstvo navrhuje zástupce a valná hromada odvolává a jmenuje. Akt přichází 
až na valné hromadě.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi navrhuje pana Martina Hudrlíka jako zástupce 
za člena ke zvolení za člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto 
dosavadního člena představenstva pana Petra Hřebačky. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Dále Zastupitelstvo města Janské Lázně navrhuje pana Petra Hřebačku jako zástupce města za člena 
dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., pro aktuální funkční období. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

8. Projednání pořízení Změny Územního plánu Janské Lázně (Ing. Pavel Kliment) R 593/57/21 

R 601/58/21 
  

V návaznosti na souhlasné stanovisko města Janské Lázně s umístěním stavby „Přestavba hotelu Arnika", 
zamítavého stanoviska Městského úřadu Trutnov a konzultace na úrovní vedení města a autora Územního 
plánu Janské Lázně, podal dne 02.12.2022 Ing. arch., MgA. Filip Albrecht, jako zmocněnec na základě plné 
moci, „Návrh na pořízení změny územního plánu Janské Lázně dle § 55a  a § 46 stavebního zákona“. 
V podání je navrhováno pořízení změny postupem dle § 55a stavebního zákona (zkrácený postup) a využití 
externího pořizovatele. Žadatel dále deklaruje úhradu veškerých nákladů spojených s procesem pořízení 
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navrhované změny územního plánu uvedeným zkráceným postupem. Je navržena změna funkčního využití 
p.p.č. 315/5 k.ú. JL (plochy občanského vybavení – lázeňská zařízení) a části 22/5 k.ú. JL (plochy dopravní 
infrastruktury – silniční doprava) na (plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední) a 
změna koeficientu zastavění plochy na hodnotu KZF=0,70 pro konkrétní plochu s rozdílným způsobem 
využití plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) vymezenou (a rozšířené dle 
výše uvedeného návrhu) severně od ulice Obchodní na pozemcích parc.č. 15/1, 15/8, 16/5, 22/5, 312/1, 
312/2, 315/4, 315/5, 315/6 a parc.č. st. 90, st. 291 a st. 292 v k.ú. Janské Lázně, vše dle situace přiložené 
k žádosti. K žádosti jsou dále přiložená zákonem požadovaná stanoviska orgánu ochrany přírody (KRNAP – 
vyloučen vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti)) a 
krajského úřadu jako příslušného orgánu z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (posouzení vlivu 
„EIA“ není vyžadováno). Na zastupitelstvu města je rozhodnutí o pořízení změny územního plánu 
(zkráceným postupem dle § 55a SZ a za využití externího pořizovatele). Pokud tak bude rozhodnuto, je 
nutné schválit „pověřeného zastupitele pro spolupráci na tvorbě Změny Územního plánu Janské Lázně. 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru sdělil, že se jedná o plánovanou výstavbu hotelu Arnika. Nový investor v roce 2021 
předložil žádost o souhlas se stavbou. Prošlo to komisí pro rozvoj města a radou města. Asi chybou 
architekta se dozvěděli, že dostali nesouhlas z územního plánovaní a potřebují změnu územního plánu. 
Chtějí získat čas a navrhují provést změnu pomocí létajícího pořizovatele na náklady investora. Ing. Cabicar 
se zeptal, proč to nebylo předmětem jednání komise. Ved. TH odboru odpověděl, že bylo. Komise to 
projednala ještě v minulém volebním období. Ing. Němec se zeptal, zda komise souhlasila. Ved. TH odboru 
odpověděl, že komise pro rozvoj města i rada města se stavbou souhlasila.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi  
- rozhodlo o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, v rozsahu 
požadovaných změn a za využití externího pořizovatele 
- stanovilo rozsah žádostí zařazených do zadání Změny Územního plánu Janské Lázně následovně: změna 
funkčního využití p.p.č. 315/5 k.ú. JL (plochy občanského vybavení – lázeňská zařízení OL) a p.p.č. části 
22/5 k.ú. JL (plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS) na plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední (OM) a změna koeficientu zastavění plochy na hodnotu KZF=0,70 pro 
konkrétní plochu s rozdílným způsobem využití plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední (OM) vymezenou (a rozšířené dle výše uvedeného návrhu) severně od ulice Obchodní na 
pozemcích p.p.č. 15/1, 15/8, 16/5, 22/5, 312/1, 312/2, 315/4, 315/5, 315/6 a st.p.č. 90, 291 a 292 v k.ú. 
Janské Lázně. 
- určilo zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při realizaci Změny Územního plánu Janské 
Lázně, a to Ing. Pavla Kouta. 

 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

9. Projednání směny pozemků mezi městem a Správou KRNAP
 

R 10/01/22 

Z 170/19/21 
  

V návaznosti na souhlasné stanovisko města Janské Lázně s umístěním stavby "Přestavba hotelu Arnika" 
(R 593/57/21, 10.06.2021. Rada města usnesením č. R 827/81/22 odsouhlasilo směnu pozemků mezi 
městem Janské Lázně a Správou KRNAP bez doplatku, který činil 1.843.000 Kč. Podmínkou směny bez 
doplatku byl souhlas Ministerstva financí ČR. Tento byl vysloven 06.12.2022. Pro dokončení procesu 
směny pozemků je nutné, na úrovni zastupitelstva odsouhlasit předloženou směnou smlouvu. Rozhodnutí 
o směně může zastupitelstvo města učinit až po uplynutí lhůty 15 dní, stanovené zákonem pro zveřejnění 
záměru nakládat s pozemky, tzn., nejdříve 28.12.2022. 
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Jedná se o tyto pozemky: 
LV 318 – Správa KRNAP, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov 

obec katastrální 
území 

druh 
evidence 

parcelní 
číslo 

druh pozemku 

Janské Lázně Janské Lázně KN 3/3 lesní pozemek 

Janské Lázně Janské Lázně KN 170/9 ostatní plocha 

Janské Lázně Janské Lázně KN 170/18 ostatní plocha 

Janské Lázně Janské Lázně KN 215 ostatní plocha 

Janské Lázně Janské Lázně KN 244 ostatní plocha 

Janské Lázně Janské Lázně KN 246 ostatní plocha 

a 
LV 10001 – město Janské Lázně, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov 

obec katastrální 
území 

druh 
evidence 

parcelní 
číslo 

druh pozemku 

Janské 
Lázně 

Janské Lázně KN 238/1 vodní plocha 

Janské 
Lázně 

Janské Lázně KN 238/25 vodní plocha 

Janské 
Lázně 

Janské Lázně KN 238/26 vodní plocha 

Janské 
Lázně 

ČHvK KN 224/1 trvalý travní porost 

Janské 
Lázně 

ČHvK KN 224/4 lesní pozemek 

Janské 
Lázně 

ČHvK KN 279/5 ostatní plocha 

Janské 
Lázně 

ČHvK KN část 170/6 zast. plocha a nádvoří 

 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ved. TH odboru okomentoval, že správa KRNAP by chtěla pozemky na Zrcadlech a město chce předat 
s vodní plochou a stavbou přehrážky. Ing. Hradecký dovysvětlil, že se jedná o výměnu řešenou už od roku 
2014 a je to majstrštyk. Ing. Kout řekl, že je to opravdu zásadní věc pro město a získává tím nové rozvojové 
území a velký úspěch. Řada obcí (Rokytnice, Strážné) u Ministerstva financí neuspěla a museli platit.  

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi deklarovalo zájem o uzavření směnné smlouvy 
č. SMLJ-22-2253/2022 a rozhodlo o učinění kroků nutných k realizaci směny pozemků dle směnné 
smlouvy. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 

10. Projednání členství v Místní akční skupině, z.s.  
  

Hlavním cílem spolku je všestranná podpora rozvoje území v hranicích turistického regionu Krkonoše 
činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel, návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v regionu. Území města Janské 
Lázně je zařazeno do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021 – 2027“. 
Zařazení území do působnosti je k tomu, aby samo město nebo její organizace, jako i všechny neziskové 
organizace, fyzické a právnické podnikající osoby z území města mohli využívat čerpání dotací EU určených 
pro Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Krkonoše na území ORP Trutnov a Vrchlabí působí od roku 
2005. V roce 2021 a 2022 město činnost místní akční skupiny podpořilo dotací z rozpočtu ve výši 6.990 Kč. 
Pro letošní rok MAS požádala o dotaci ve výši 6.820 Kč s dotazem, zdali by se město nechtělo stát členem 
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MAS a podporu, kterou poskytuje mít v rámci členských příspěvků. Z MASky jsme čerpali dotaci ve výši 
2.500.000 Kč na chodník v Černohorské ulici.  
Diskuse k tomuto bodu: 
Pan Tipellt podal oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích, jelikož je členem MAS. 
Starosta města se k oznámení přidal. 

 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání a diskusi souhlasí s přihláškou ke členství v Místní akční 
skupině Krkonoše, z. s. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

 
 
DISKUSE - různé: 

 Tajemnice se přihlásila do diskuse s tím, aby informovala zastupitelstvo města s plněním úkolu ze zasedání 
zastupitelstva města č. Z 19/01/22, na základě kterého měla zjistit možnosti online video přenosu z 
veřejných zasedání zastupitelstva města. Uvedla, že on-line přenos zasedání zastupitelstva nepodléhá 
ochraně osobních údajů. Probíhá v reálném čase bez záznamu, a tudíž se nejedná o zpracovávání osobních 
údajů. Na základě konzultace s IT technikem by pořízení nebylo příliš nákladné. Technické vybavení: 
notebook, mikrofon, kamera, kabel, práce – cena celkem do 50 tis. Kč. Vše další by však již bylo 
komplikovanější, jak po stránce personální (obsluha zařízení), tak finančně náročnější. Při pořizování 
záznamu a jeho zveřejňování na webu města je nutné splnit povinnosti podle GDPR, zejména odstranit ze 
záznamu osobní údaje, neboť se již jedná o zpracovávání osobních údajů. Záznamy online přenosu zasedání 
nejsou povinností. Při pořizování záznamu je nutné informovat veřejnost, anonymizovat záznam, je nutné 
vymazat „vypípat“ osobní údaje, záběry na soukromou činnost přítomných a dlouhé záběry do publika, 
odstranit osobní údaje a citlivé osobní údaje. Záznamy také podléhají archivaci a je třeba stanovit postupy 
a systém ochrany záznamu. Tajemnice ještě zjišťovala, zda videopřenos dělají v okolních obcích. Pouze 
Mladé Buky vysílají před kabelovou televizi (v současné době výluka). 

 Pan Martin Frič za lyžařský oddíl poděkoval městu za příspěvek, který je ve prospěch dětí. Pozval na závody 
a nabídnul pomoc při organizování akcí.  

 Pan Dušek se zeptal, s odkazem na minulé zasedání zastupitelstva, na kterém proběhla informace o bytech 
na poště. V jaké fázi to je. Místostarosta řekl, že pošta stále není ve vlastnictví města. Probíhá návrh na 
vklad do Katastru nemovitostí. Musíme počkat a poté budeme rozhodovat. Záměr na byty máme, ale 
nebyli jsme tam ani s architektem. Do budovy nemáme přístup. Ing. Kout k tomu uvedl, že je to jedna 
z variant na využití budovy. Dle pana Vorla to s byty bude problém, protože to, co je slyšet nyní z kina, to 
bude slyšet i v těch bytech a také je tu dole noční klub.  Byty jsou dle jeho názoru neobyvatelné. Ing. 
Cabicar informoval o možnosti zajistit pro město dětskou lékařku MUDr. Tippeltovou, která zde byla 
přítomna. Paní doktorka se představila a uvedla, že působí v Horním Maršově a na jaře v Rudníku jako 
dětský praktický lékař. Je to hodně dobrá zpráva. Uvedla, že by to bylo výhodné pro mladé lidi, aby 
neodcházeli, umožnit jim tu návštěvu dětského lékaře bez dojíždění, např. jedno dopoledne a jedno 
odpoledne. Nabídla také možnost pořádání kurzů první pomoci pro děti základní školy apod. Ing. Cabicar 
ještě k tomu řekl, že město trápí, že se vylidňuje a rodiny s dětmi, pokud zde nenajdou zázemí, tak je to pro 
ně problém. Janské Lázně tím, že je tu praktický lékař, lékárna a budou mít dětskou lékařku, tak je to bonus 
jako hrom. Věří, že MUDr. Tippeltová bude mít podporu, od všech co tu sedí. Starosta řekl, že je to super. 

 Pan Dušek se zeptal pana starosty, zdali si stanovili krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje 
města. Dle starosty město bude pokračovat v projektech, které jsou rozjeté, a je třeba je dokončit. Bude se 
dělat rekonstrukce veřejného osvětlení (Horní promenáda), rekonstrukce ulice Lesní kolem Vltavy, oprava 
ulice Modrokamenné u Sirény a další. Je toho na příští rok naplánováno dost. V plánu je udělat něco se 
školkou – úprava zázemí, jídelny, topení, solární panely. Je to o dotacích a přípravě projektů. V neposlední 
řadě je to také o spoluúčasti.  

 Pan Dušek se dále zeptal, do jaké míry je město aktivní, co se týče dotačních titulů. Mgr. Bejdák se zeptal, 
jak se to měří. Podle pana Vorla, kdo má zájem o chod města, tak si většinu projektů může zjistit na 
webových stránkách města. Dělali se chodníky, budova školky atd. Pokud někdo přijde s jakýmkoliv dobrým 
nápadem, tak všichni budeme pro. Dotační tituly se dělají jen na něco a to se hlídá. Vše musí mít nějakou 
připravenost.  

Pan Vorel se omluvil s tím, že má před lékařským zákrokem a odešel v 19:50 hodin ze zasedání. 
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 Ing. Cabicar informoval o tom, že sem pozval Mgr. Kudrnáčovou, šéfovou na dotace z Královéhradeckého 
kraje. Jednání proběhlo tady na úřadě a zúčastnili se jej Mgr. Bejdák a Ing. Straka. Mgr. Kudrnáčová sdělila 
aktuální informace a možnosti, na co lze žádat od kraje. Pokud se žádá, jak je to proces, který se musí 
dodržet a musí to mít štábní kulturu. Mgr. Kudrnáčová nabídla nám pomoc, aby proces proběhl dle 
stanovených podmínek. Toto jednání, které aktivoval, proběhlo. Ved. TH odboru, který má dotace na 
starost je s Mgr. Kudrnáčovou v kontaktu. Řekl, že dotace z kraje již fungují delší dobu. Město získalo 
peníze např. na kino, na kulturní akce apod. Standardně krajské dotační tituly hlídáme, ale je dobré tam 
mít kontaktní osobu. Máme připravený projekt na mateřskou školu (zútulnění jídelny, rekonstrukce 
topení), kde jsme nikde jinde s žádostí o dotaci neuspěli. Dotací se tu dělalo hodně a budeme pokračovat.  

 Ing. Kout řekl, že je rád, že se lidé ptají a že sem chodí. To tu za ty roky neviděl. Věří, že budou chodit i 
nadále. Dotace souvisejí i s dlouhodobým plánem rozvoje, který má město zpracovaný a je i podmínkou 
k získání dotací.  

 Ing. Cabicar se vrátil k otázce online videopřenosů ze zasedání zastupitelstva. 50 tis. Kč není tak moc, a zda 
by byla shoda nebo ne.  

 Pan Dušek poděkoval za vysvětlení. K dlouhodobému plánu se zeptal na vysvětlení, zda se zvažuje výstavba 
obecních bytů. Zaznělo tu, že právník města dával návrhy na zpřístupnění pozemků na Duncanu občanům. 
Zeptal se, zda je možné stanovisko právník získat. Mgr. Bejdák uvedl, že neumí odpovědět, ale bylo by lepší 
se zamyslet, co tam má být. Není jasné, zda tam budou rodinné domy namíchané s bytovkami. Ing. Kout 
uvedl ohledně právní rady, zpracované na dotaz rady města s tím, abychom se zorientovali v problému. Dle 
jeho názoru to nebyl návrh řešení. To byl jen podklad, o co se můžeme opřít. Musíme si stanovit koncepci. 
Šlo o právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat. To dle pana Duška souvisí s tím, jestli město má 
stanovené krátkodobé a dlouhodobé cíle k předání informace pro nové zájemce o bydlení. Z pohledu Ing. 
Němce by bylo nejideálnější udělat nájemní bydlení v majetku města a je potřeba na to sehnat peníze. 
S tím souvisí i více služeb. V případě prodeje by byl větší problém. Dle pana Duška je to správná cesta, jen 
mu jde o časovou osu. Mgr. Bejdák uvedl, že město má plán rozvoje a na příští zastupitelstvo by se měly 
připravit podklady k diskusi. Názor, zda tam budou bytovky nebo rodinné domy je pro něho nový a měla by 
se vést diskuse. Do toho vstupuje pošta a výměna pozemků s KRNAP. To vše zde hraje roli. Navrhnul 
oprášit plán rozvoje s ohledem na tyto skutečnosti. Dle Ing. Hradeckého to nebude určitě do příštího 
zastupitelstva. Potýkáme se s tím 16 let. Dle Ing. Cabicara jde o to, zda má zastupitelstvo ambice se za 4 
roky někam posunout. Nebránil by se stanovení časové osy, aby nás to donutilo někam se posouvat. Jinak 
si tu sedneme za rok za dva a nezmění se nic. Dle místostarosty tu bylo v minulém volebním období jasně 
řečeno, že nechce jít cestou prodeje pozemků, ale aby to byly městské nájemní byty. Byly volby a stále je 
dost práce. Dejme si alespoň rok. Studii máme, je to rozparcelované, ale jednáme o změně územního 
plánu. Dle ved. TH odboru tam je navrženo 11 rodinných domů. Pokud se tam mají postavit bytové domy, 
musí dojít ke změně. Pan Dušek souhlasí s tím, pozemky neprodávat a ptal se, zda to město 
nepřehodnotilo a znovu se zeptal na krátkodobé a dlouhodobé plány. Podle místostarosty bude třeba začít 
pracovat na změně územního plánu. Ing. Kout sdělil, že se musíme oprostit od jednotlivostí a vzít to 
komplexně. Vstoupila do toho záležitost s poštou, na kterou jsme nemohli reagovat dlouhodobě. To jsme 
netušili. Najednou je to akutnější a bude krátkodobým cílem, co s tím. Na to se nabalují další věci a není to 
jednoduchá věc. Deklarace směru je daná a je v pořádku a musíme rozpracovat jednotlivosti. Nedozrál čas 
se bavit o detailech, ale bude se na tom pracovat. Je to cíl nás všech. Podle Ing. Němce by toto mohl být 
bod příštího pracovního jednání. Dle místostarosty to takto funguje. Pokud dle Ing. Němce budou na 
pracovním zastupitelstvu body jasně dané, tak se bude moci připravit. Na pracovní poradu nepřišel 
připravený, protože nevěděl, co se bude dít. Do diskuse se vložila tajemnice s tím, že pozvánka byla na 
veřejné zasedání zastupitelstva města, materiály že pošle přes úschovnu a pracovní jednání zastupitelstva 
k programu veřejného zasedání se koná 12.12.2022. Tajemnice požádala zastupitele, aby pokud něco 
nevědí, nebo potřebují vysvětlit, tak ať více komunikují. Mgr. Bejdák na závěr řekl, že pokud si tu 
zastupitelé odhlasují online vysílání, tak tohle nezažijí.  
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Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál hezký večer.  
chůze rady města je připravená na středu 11.01.2023 od 15 hodin. 
Jednání bylo ukončeno v 20.15 hodin. 

 
 
 

Martin Hudrlík 
starosta 

 
 
 

Jaroslav Havlina  Ing. Jiří Hradecký 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 02/22 ze dne 19.12.2022 

 

   Usnesení č. Z 20/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení z tohoto zasedání bez připomínek. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 21/02/22 

   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 kontrolního výboru pana Martina Košťála. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Kout,Zilvar,Vorel,Havlina,Bejdák, 
Hradecký,Hudrlík,Hřebačka, 

9 PROTI: 
Tippelt 

1 ZDRŽEL SE:  
Karmáček,Cabicar, 

Churavý,Němec, 
Košťál 

5 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 22/02/22 

   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 člena kontrolního výboru Ing. Pavla Kouta. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Zilvar,Vorel,Havlina,Bejdák,Košťál, 
Churavý,Hradecký,Hudrlík,Hřebačka 

 

10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Karmáček,Cabicar, 

Tippelt,Němec, 
Kout 

5 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 23/02/22 

   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 člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Hradeckého. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Kout,Churavý,Zilvar,Vorel,Havlina, 
Hudrlík,Hřebačka,Bejdák 

10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Cabicar,Tippelt, 

Karmáček, 
Hradecký,Němec 

5 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 24/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydalo 
   Jednací řád Zastupitelstva města Janské Lázně. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 25/02/22 

   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. 4/2022, kterým se zvyšují příjmy 12.796.872,31 Kč a výdaje o 
11.088.039,38 Kč. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 26/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   se zařazením příspěvku pro Paměť Krkonoš z.ú. ve výši 120.000 Kč do rozpočtu města. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout, 
Churavý,Zilvar,Vorel,Havlina,Hradecký,Hudrlík, 
Karmáček,Tippelt,Hřebačka 

14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Bejdák  

1 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 27/02/22 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žádost o dotaci Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s.- 
náklady na akci anketa Sportovec roku 2022 – okres Trutnov. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout, 
Churavý,Zilvar,Vorel,Bejdák,Hradecký,Hudrlík, 
Karmáček,Tippelt,Hřebačka 

14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  
Havlina 

1 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 28/02/22 

   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, rozpočet města Janské Lázně na rok 2023 dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 
46.590.829 Kč a výdaji ve výši 46.590.829 Kč, jako rozpočet vyrovnaný, který je přílohou zápisu. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 29/02/22 

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

ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvků těmto organizacím a sdružením: 
Pavel Klimeš - Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 32.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
Místní akční skupina Krkonoše, z.s. – 6.820 Kč 
Sportovnímu klubu Janské Lázně z.s. - 295.000 Kč na činnost a provoz všech oddílů sportovního klubu (z 
toho 15.000 Kč na turnaj stolního tenisu a 30.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB) 
- 140.000 Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu 
SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na záchranářské vybavení - nůžky pro členy HS 
Paměť Krkonoš z.ú. – 120.000 Kč na editaci historických informací a obrazových dokumentů objektů, 
událostí, osob do veřejně přístupné webové databáze Archa Krkonoš 
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout, 
Churavý,Zilvar,Vorel,Bejdák,Hradecký,Hudrlík, 
Karmáček,Tippelt,Hřebačka 

14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Havlina 

1 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 30/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne  18.09.2014 mezi městem Janské Lázně a Sportovním 

klubem Janské Lázně z.s. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 31/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 565/2 v .ú. Maršov I se nejedná o majetek, o který obec požádala dle § 2c a 

§ 8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve 
znění pozdějších předpisů. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 32/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   prohlašuje, 
   že v případě pozemku p.p.č. 565/2 v k.ú. Maršov I město Janské Lázně nečerpalo a nebude čerpat 

dotace dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 33/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   rozhoduje 
   o bezúplatném převodu p.p.č. 565/2 v k.ú. Maršov I v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Janské Lázně. Důvodem je fakt, že na části předmětného pozemku se 
nachází místní komunikace. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 34/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 
   žádost o bezúplatný převod v tomto znění: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Územní pracoviště Hradec Králové 
odbor Odloučené pracoviště Trutnov 
Horská 5 
541 18 Trutnov 
Žádáme o bezúplatný převod pozemkové  parcely č. 565/2 v k.ú. Maršov I v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Komunikace je zařazena jako 
místní komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města Janské 
Lázně a údržbu na ní provádí město Janské Lázně. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 35/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   navrhuje 
   pana Martina Hudrlíka jako zástupce za člena ke zvolení za člena představenstva společnosti Vodovody 

a kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto dosavadního člena představenstva pana Petra Hřebačky. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout, 
Churavý,Zilvar,Vorel,Bejdák,Hradecký,Havlina,Hudrlík, 
Karmáček,Tippelt 

14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Hřebačka 

 

1 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 36/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   navrhuje 
   pana Petra Hřebačku jako zástupce města za člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a. s., pro aktuální funkční období. 

   Hlasování: PRO: 
Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout, 
Churavý,Zilvar,Vorel,Bejdák,Hradecký,Havlina,Hudrlík, 
Karmáček,Tippelt 

14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Hřebačka 

 

1 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 37/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   rozhoduje 
   o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, v rozsahu 

požadovaných změn a za využití externího pořizovatele, 
   stanovuje 
   rozsah žádostí zařazených do zadání Změny Územního plánu Janské Lázně následovně: změna 

funkčního využití p.p.č. 315/5 k.ú. JL (plochy občanského vybavení – lázeňská zařízení OL) a p.p.č. části 
22/5 k.ú. JL (plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS) na plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední (OM) a změna koeficientu zastavění plochy na hodnotu KZF=0,70 pro 
konkrétní plochu s rozdílným způsobem využití plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední (OM) vymezenou (a rozšířené dle výše uvedeného návrhu) severně od ulice Obchodní na 
pozemcích p.p.č. 15/1, 15/8, 16/5, 22/5, 312/1, 312/2, 315/4, 315/5, 315/6 a st.p.č. 90, 291 a 292 v k.ú. 
Janské Lázně 
a určuje 

   zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při realizaci Změny Územního plánu Janské Lázně, a to 
Ing. Pavla Kouta. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 38/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   deklaruje 
   zájem o uzavření směnné smlouvy č. SMLJ-22-2253/2022 mezi městem Janské Lázně a Správou KRNAP 

a rozhoduje o učinění kroků nutných k realizaci směny pozemků dle směnné smlouvy. 

   Hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 39/02/22 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   souhlasí 
   s přihláškou ke členství v Místní akční skupině Krkonoše, z. s. 

   Hlasování: PRO: 
Hřebačka,Boleslavský,Košťál,Cabicar,Němec,Kout,Churavý, 
Zilvar,Vorel,Bejdák,Hradecký,Havlina,Karmáček 

13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Tippelt,Hudrlík 

2 

         Termín: 19.12.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Martin Hudrlík 
starosta 

 
 
 

Jaroslav Havlina  Ing. Jiří Hradecký 
ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 
 


