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Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 14.10.2019
Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla (dále jen
také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový
záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby
informace o svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích
nejméně 7 dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od
1.10.2019 do 14.10.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 14 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že jeden člen zastupitelstva je
na cestě na jednání a dorazí za chvilku, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
Mgr. JAN HAINIŠ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN
JANOUŠ, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ
ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, Bc. MARTIN VLÁŠEK, MILAN ZELINSKÝ

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pány Tomáše
Hovarda a Bc. Martina Vláška. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.

2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem, který byl v rámci pozvánky zveřejněn v souladu s
jednacím řádem na úřední desce Městského úřadu včetně elektronické dne 1.10.2019:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Projednávání podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci
žaloby na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a
stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji za účasti městského právníka
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5.

Střednědobý výhled rozpočtu Města Svobody nad Úpou na roku 2020 - 2024

6.

Poskytnutí účelové zápůjčky na akci Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

7.

Diskuse

Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu.
Čas 18:07 na jednání dorazil Mgr. Ondřej Oravec.
Nikdo z přítomných neměl žádný návrh, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.10.2019.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/84/8/2019 bylo přijato.

3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (paní Zdenka Dvořáková a pan Ing. Helmut Ruse)
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 23.9.2019, aby podali zprávu
o ověření zápisu. Za ověřovatele podal zprávu Ing. Ruse o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 30.9.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak budou zveřejněna v listopadovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal
námitku, a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 23.9.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/85/8/2019 bylo přijato.

4. Projednávání podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci
žaloby na zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a
stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji za účasti městského právníka
V úvodu tohoto bodu starosta konstatoval, že s ohledem na to, že na minulém jednání zastupitelstva
nebylo přijato žádné z navrhovaných usnesení, zastupitelé se shodli na tom, že bude svoláno toto
mimořádné jednání zastupitelstva, na které byl přizván městský právník Mgr. Huspek, jenž zastupuje
město v soudním sporu ve výše uvedené věci.
Starosta tedy přivítal Mgr. Huspeka a sdělil, že než předá Mgr. Huspekovi slovo, je nutné jej
usnesením zbavit povinnosti mlčenlivosti. Mgr. Huspek doplnil starostu, že se jedná o technickou
záležitost, ale protože se jedná o zasedání veřejné a zápis bude zveřejněn, tak aby mohl o dané věci
hovořit, je třeba, aby jej klient, tedy město, zprostilo povinnosti mlčenlivosti.
Mgr. Huspek tedy navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
přijímá
a)
usnesení, kterým zprošťuje Mgr. Huspeka pro účely tohoto jednání povinnosti
mlčenlivosti ohledně soudního sporu města s paní Zapadlovou.
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/86/8/2019 písm. a) bylo přijato.
Poté tedy Mgr. Huspek konstatoval, že si zápis z minulého jednání ZM přečetl a může na některé věci
odpovědět. Jinak z jeho pohledu předpokládá, že je všem tato dlouhodobá záležitost známá a proběhla
vývojem, který má nějakou historii. V současné době se město dostalo do stadia, kdy byl vydán
rozsudek soudu 1. stupně, který byl ze strany města napaden odvoláním. V rámci tohoto odvolání
byly zvažovány samozřejmě nejen finanční ale i další důsledky s tím spojené a podání odvolání z
jeho pohledu smysl má, a to z několika důvodů. V první řadě vydaný rozsudek v tomto znění jak byl
vydán je dle jeho názoru špatný, řečeno kulantně, zejména z pohledu soudu na věc, která se po
nějakém vývoji zvrtla na jedinou záležitost, a to na výklad, že sporná zeď je součástí komunikace,
a dokonce podle soudu má být součástí místní komunikace s odkazem na Pasport komunikací, který
má město vypracovaný, kde sice tato komunikace je zařazena do místní komunikace, ale proto aby
se tak stalo musí existovat a bylo v rámci soudního jednání poukazováno na to, že v rámci města je
správním rozhodnutím silničního správního úřadu do kategorie místní komunikace zařazena pouze
jedna komunikace a všechny ostatní včetně Staré aleje jsou účelovými komunikacemi.
Za druhé je dle jeho názoru rozsudek špatný i proto, že se u soudu vůbec neřešila otázka, která byla
předmětem dokazování, a tj. otázka nákladů, které byly ze strany města vynaloženy a hlavně i kdyby
byla přijata argumentace soudu, že zeď je součástí komunikace a město je vlastníkem opěrné zdi, tak
se soud vůbec nezabýval otázkou toho, že byly vynaloženy náklady ve výši cca 95.000 Kč, které byly
vloženy do cizího majetku, do majetku paní Zapadlové a o tom soud vůbec nerozhodl, lépe řečeno v
odůvodnění se s tím vůbec nějak nevypořádal, a proto Mgr. Huspek znovu konstatoval, že považuje
rozsudek soudu prvního stupně za špatný.
Mgr. Huspek opakovaně konstatoval, že odvolání z jeho pohledu smysl má, a pokud byly ze strany
některých zastupitelů kladeny otázky zejména na nákladnost vedení dalšího soudního sporu, tak dle
jeho názoru to není důvodné, protože buď se město dostane ke Krajskému soudu a ten rozsudek
potvrdí a pak náklady již stoupat nebudou, protože je téměř vše zaplaceno včetně soudního poplatku.
Maximální částka, o kterou by se náklady městu zvýšily, je za jeden až dva úkony právní služby, což
je marginální záležitost ve vztahu, k již vynaloženým nákladům, a bude se jednat max. o
cca 20 – 30 tis. Kč, a to počítá i náklady druhé strany. Znovu shrnul, že pokud by Krajský soud
rozsudek potvrdil, tak nárůst těch nákladů je max. výše uvedených 20 – 30 tis. Kč. Pak je ještě možno
dovolání k Nejvyššímu soudu, ale to by si město opět muselo rozmyslet a v tom případě na podání
odvolání je lhůta dva měsíce.
V tuto chvíli však město stále nemá pravomocný rozsudek a bylo by chybou města tuto možnost
nevyužít a nevyčerpat. Pokud by se odvolání vzalo zpět, bylo by to tak, jak to je nyní a tento stav
může být vodítkem pro další spory a argumentace soudu, a to co z ní vyplývá by mohlo mít pro město
velmi nepříjemné dopady. Mohlo by to znamenat, že opravdu pomalu každá zeď v blízkosti
komunikace bez ohledu na to, kdo nebo kdy ji vybudoval, by se najednou na základě tohoto
argumentu soudu, pokud by jej město přijalo, mohla stát z tohoto pohledu vlastnictvím města a město
by mohlo být oprávněně žádáno o to, aby se o takovou zeď staralo a neslo náklady s tím spojené, a
to je věc dle jeho názoru naprosto nepřijatelná. Z jeho pohledu má tedy podání odvolání význam
nejen pro tento spor, ale i pro případné další spory.
Starosta reagoval, že by se mohlo jednat o precedens do budoucna, který by mohl stát město náklady
v řádech milionů korun v porovnání s tím, že nyní je to nějakých dalších 20 – 30 tis. Kč nákladů za
podání odvolání. Dále znovu zdůraznil, že město vynaložilo cca 100 tis. Kč na stabilizaci kůlny v
majetku paní Zapadlové, a to jen proto, že ji nechtěla nechat strhnout a chtěla ji zachovat. Tato dohoda
s ní nebyla, přitom náklady mohly být nižší.
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Mgr. Huspek doplnil, že historie dané věci sahá až do roku 2003, kdy bylo mnoho pokusů o narovnání
a vyřešení dané věci, kdy paní Zapadlová mnohokrát souhlasila a poté své souhlasy a kladné postoje
vzala zpět a skončilo to její argumentaci v tom smyslu, že od toho je město, aby vše vyřešilo a neslo
na své náklady. Město dle jeho názoru vyčerpalo vše možné, co bylo navrhováno včetně stavebního
úřadu. Stavební úřad vydal dvě rozhodnutí, která byla Krajským úřadem zrušena, a přestože měla
rozhodnutí drobné vady tak ani KÚ nedokázal říci v podstatě nic jiného, než se nějak domluvte. Na
domluvu však musí být dva, a pokud jedna strana stále opakovaně tvrdí, že nemusí nic a vše musí
zajistit město, pak taková dohoda není možná. Dále Mgr. Huspek dodal, že město má povinnost péče
řádného hospodáře, a tudíž se musí k takto vynaloženým nákladům město postavit z tohoto principu.
Nařízení odstranění stavby stavebním úřadem byl jediný způsob, jak se s danou záležitostí vypořádat,
a pokud se strany na úhradě nákladů nedohodly, tak náklady muselo vynaložit město. Stavební úřad
neřeší následné vymáhání vynaložených nákladů, to musí učinit město, protože město uhradilo
veškeré náklady, což mu ukládá stavební zákon. A protože město bylo a je přesvědčeno o tom, že
zeď je na hranici pozemků, tak se jedná o spoluvlastnictví zdi, a proto město chtělo polovinu nákladů
a výlučně chtělo 100% nákladů za stabilizaci stodoly.
Dále se Mgr. Huspek zabýval otázkou určení vlastnictví zdi, která byla na minulém jednání
diskutována. Konstatoval, že se na první pohled toto zdá jako rozumné a tato možnost byla také
zvažována, ale podle právní teorie a na základě ní zastávané praxe, která říká, že pokud je možné
žalovat naplnění, tj. zaplacení nějaké peněžité částky, není možné žalovat určení. Pokud by tedy byla
podána žaloba na určení vlastnictví, tak z hlediska peněžního by to byl určitě méně nákladný spor,
ale na 99% by taková žaloba byla zamítnuta právě s ohledem na nedostatek naléhavého právního
zájmu. Nehledě na to, že o určení vlastnictví se rozhoduje jako o otázce předběžné, tzn. před tím, než
si ten soud vyřeší otázku, komu vlastně a jestli povinnost zaplatit částku uloží, tak nejprve musí
rozhodnout, kdo je vlastníkem zdi a v případě města už náklady vynaloženy byly – nejednalo se o
budoucí záležitost, ale náklady byly zaplaceny, proto byla podána žaloba na zaplacení částky.
Dále se zabýval otázkou návrhu, zda je možné v rámci odvolacího řízení možno rozšířit žalobu o
určení vlastnictví. Zde konstatoval, že toto možné není, lépe řečeno teoreticky možné to je, ale
nikoliv, pokud se uplatňuje nový nárok, a určení vlastnictví novým nárokem je. Mgr. Huspek na závěr
vše shrnul, že jiná cesta, než žaloba na určení částky tedy není a důvody pro ni jsou stále.
Starosta vyzval přítomné k dotazům
Pan Vlášek se dotázal na znalecký posudek, který zastupitelé dostali, že v něm je stanovena částka
529.000 Kč a zeď stála 700.000 Kč. Dotázal se na to, zda jej zpracovával znalec určený soudem. Mgr.
Huspek odpověděl, že ano, že tento posudek si nechal zpracovat soud a nezabýval se jen otázkou
nákladů a výsledky byly velmi rozporuplné, což vyplynulo i ze samotného výslechu znalce při
soudním jednání. Mgr. Huspek řekl, že částka byla spočítána podle nějakých tabulek a například
stabilizace stodoly byla zkalkulována na 120.000 Kč, na druhou stranu tam nebyla kalkulována
oprava zdi předtím, a proto bylo očekáváno, že bude požádán o doplnění posudku, což se zatím
nestalo. Bylo navrhováno zpracování revizního znaleckého posudku a starosta doplnil, že v rámci
výslechu znalce bylo zjištěno, že nebyl vypracován kvalitně a u soudu byl také Ing. Chaloupský, který
rozporoval tento znalecký posudek oponentními připomínkami. Mgr. Huspek doplnil, že v rámci
projednávání u soudu nakonec bylo znalcem konstatováno, že opěrná zeď je vlastně zárubní zdí s
funkcí opěrné zdi, která má význam pro obě strany, tj. chrání komunikaci ale také nemovitosti paní
Zapadlové a zajišťuje jejich stabilitu a také svah, u kterého brání jeho sesunutí.
Pan Vlášek se dotázal, zda může nahlédnout jako zastupitel do jakéhokoliv řízení, nebo jej musí
zastupitelstvo pověřit. Mgr. Huspek reagoval, že jako zastupitel má samozřejmě právo požadovat
informace od města a samozřejmě veškeré písemnosti je možné prostřednictvím města či
zastupitelstva získat. Starosta reagoval, že veškeré záležitosti byly vždy projednávány v rámci orgánů
města.
Mgr. Huspek dodal, že soudní spor je rozsáhlý a je veden již poměrně dlouho a chyba je také na straně
soudu, protože samosoudkyně byla určitou dobu na stáži u Krajského soudu a v podstatě rok se nic
nedělo, následně byla z její strany viditelná snaha spor urychleně ukončit na úrovni prvního stupně.
Platí totiž nepsané pravidlo ukončit soudní řízení do tří let a pokud se tak neděje, dá se hovořit o
jistých průtazích, podle jeho názoru byla donucena v časové tísni nějak rozhodnout a ať si s tím poradí
Krajský soud.
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Mgr. Huspek dodal, že podle jeho názoru by bylo mrháním veřejných peněz nedotáhnout tento spor
k pravomocnému rozsudku, když už do něj bylo vloženo tolik času a úsilí.
Ještě doplnil, že pokud Krajský soud rozsudek Okresního soudu zruší a vrátí jej znovu k projednávání
k Okresnímu soudu, tak náklady tam budou narůstat, zase na druhou stranu bude patrno, že zde bylo
něco špatně na straně Okresního soudu a právní názor Krajského soudu bude pro Okresní soud
závazný a pokud právní argumentace Krajského soudu bude mít pro město logiku ve sporu
pokračovat, tak pak to bude znovu o rozhodnutí zastupitelstva v tom pokračovat.
Paní Dvořáková se dotázala, zda se dá odhadnout % nebo pravděpodobnost úspěšnosti. Na to Mgr.
Huspek reagoval, že těžko říci, ale myslí si, že bude z nadpoloviční pravděpodobností rozsudek
zrušen, protože minimálně v něm není řešena otázka nákladů na stodolu. Rozhodovací praxe v dané
záležitosti je velmi složitá, v odvolacím řízení byla zmíněna judikatura a opravdu není možné
odhadnout výsledek.
Pan Vlášek se dotázal, zda se znalec zabýval otázkou určení vlastnictví zdi. Mgr. Huspek odpověděl,
že se tím trochu zabýval ale z hlediska funkce, o což byl požádán v průběhu sporu. Znalec prý
konstatoval, že z hlediska funkce 56% je obytná část, pro kterou zeď nemá význam a pro funkci
stodoly je důležitá z 44%, takže z tohoto pohledu je podle něj dle těchto % zeď důležitá pro
komunikaci města, protože pro stavbu paní Zapadlové je důležitá jen z 44%. Toto samozřejmě město
rozporovalo a v průběhu jednání znalec svá stanoviska revidoval a uznal, že opěrná zeď má význam
pro obě strany, ale soud přesto toto nezohlednil a zabýval se pouze tím, že je tam místní komunikace
a zeď slouží k ochraně místní komunikace.
Starosta vyzval k dalším dotazům. Žádný již nebyl podán, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém
bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
postup Rady města spojený s podáním odvolání ve věci žaloby na zaplacení částky na
zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové
opěrné zdi ve Staré aleji.
Hlasování:

pro – 10

proti – 1

zdržel se – 4

Mgr. Dvořák Pavel
Dvořáková Zdenka
Mgr. Hainiš Jan
Hovard Tomáš
Ing. Chmelař Jaroslav
Janouš Jan
Ing. Ruse Helmut
Ing. Špetla Jiří
Mgr. Týfa Petr
Zelinský Milan

Mgr. Oravec Ondřej

David Martin
Horáček Petr
Mgr. Šafář Zdeněk
Bc. Vlášek Martin

USNESENÍ č. ZM/86/8/2019 písm. b) bylo přijato.

5. Střednědobý výhled rozpočtu Města Svobody nad Úpou na roku 2020 - 2024
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Střednědobého výhledu Města Svobody nad Úpou na roky
2020 - 2024 s analýzou financí a ratingem, který vypracoval Ing. Luděk Tesař, IČ 74372246,
www.cityfinance.cz (viz příloha originálu zápisu). Vzhledem k tomu, že se finanční situace města
změnila s ohledem na přijetí úvěru v roce 2018 a také s ohledem na další ekonomické skutečnosti,
rada schválila zpracování tohoto nového výhledu. Starosta krátce dokument představil a porovnal jej
s minulým rozpočtovým výhledem z roku 2016. Tehdy město získalo rating AA-, nyní je to dokonce
AA+.
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Závěr finanční analýzy - výtah (citováno z dokumentu):
"Město od poslední analýzy, kterou jsme realizovali na počátku roku 2016 z dat roku 2015 prokázalo
značné posílení a stabilitu finanční kondice, kterou se sice již od roku 2016 nedařilo zlepšit, ale ani
výrazně neklesla. Tato stabilita a výsledky hospodaření posledních 3 let založily základ zcela jiné
dimenze finančních možností města (podstatně vyšší). Celkově realizovaný posun ve financích města
od roku 2012 byl naprosto výtečný.
Finanční zdraví SNU hodnotíme aktuálně téměř nejlepší známkou AA+ (první číslo finanční kondice,
druhé momentální stav financí. POZ. v roce 2016 to bylo A-A). Tuto známku opíráme o:
• A (výbornou) finanční kondici města, především o dlouhodobě výborný trend, zejména od roku
2012 a stabilní výsledky za poslední 3 roky hodnoceno zejména provozním saldem při zohlednění
oprav. Příjmy města byly zdravé s důrazem na daňové příjmy a s nijak zásadní závislostí na dotacích.
Přesto město dosti omezoval dosud poměrně značný úbytek obyvatel. Město však přesto dokázalo
zajistit splátky závazků a k tomu došlo ke zvýšení investic a oprav. SMO je na počátku cesty naplno
využívat svůj docílený finanční potenciál k rozvoji a růstu. Přesto, že ubývalo obyvatel, dařilo se ve
městě podnikání a práci a také vývoj počtu žáků byl pozitivní. Financování školských zařízení bylo
změnou zákona od roku 2018 výrazně zvýhodněno. Excelentní bylo finanční zajištění reprodukce a
modernizace majetku města. Město má finance na reprodukci i rozumný rozvoj svého majetku,
opravy a investice.
• A+ (výborný s plusem) stav financí zakládáme na dosud výborné finanční likviditě, poměrně nízkém
a velmi levném dluhu v kombinaci s vysokými rezervami na účtech.
SNU zbývalo z běžných příjmů po úhradě provozu vyjma oprav v roce 2018 cca 11 mil. Kč viz strana
21. Z této částky město potřebuje běžně cca 3 mil. Kč na splátky dluhů a průměrně by mělo alespoň
2,5 mil. Kč ročně zajistit na reprodukci svého dosavadního majetku. Likvidní finanční rezervy města
mají být na konci roku 2019 cca 22 mil. Kč.
Rizika pro finance města posilují, zejména vnější hrozby, zdražování provozu a investic. Jsou tu rizika
s ohledem na růst cen především platů, energií, stavebních prací apod. Je třeba počítat s tím, že tlaky
na růst provozních výdajů příliš nepoleví, ale naopak růst běžných příjmů, zejména daňových,
rozhodně zvolní. Jistým rizikem je také nedostatek kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu.
Riziko je také v SNU úbytek obyvatel. Budování a rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení a
investice do technologií a modernizace mohou hrozby výrazně snížit. Příležitosti vidíme v
pokračování příprav a realizace investic, oprav a modernizace dosavadního majetku a infrastruktury
města. Bezpečné jsou investice zejména do školství, ale rozumné jsou jakékoliv investice zlepšující
infrastrukturu a podmínky pro podnikání a bydlení.
Závěr výhledu:
SNU má v období 2020 až 2024 (5 let) finanční potenciál z vlastních zdrojů po zajištění provozu a
po připočtení oprav a úhradě splátek dluhů minimálně cca 57 mil. Kč (provozní saldo – splátky dluhů
+ opravy + rezervy na účtech) + až 47 mil. Kč možnost využití Investičního úvěrového rámce do
stropu bezpečného zadlužení 70 mil. Kč = 104 mil. Kč bez dotací a kapitálových příjmů, či jiných
mimořádných příjmů. Využito je také široké spektrum rezerv (výčet níže), takže skutečnost bude
nejspíše lepší."
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Tajemnice doplnila, že zpracování tohoto dokumentu je povinnost města dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidel ÚSC a mělo by se z něj vycházet při zpracování rozpočtů na jednotlivé roky.
Dále doplnila, že návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce od 27.9.2019, občané
měli možnost uplatnit k němu písemné připomínky, žádné však nebyly přijaty a zároveň mají možnost
uplatnit ústní připomínky v rámci tohoto veřejného projednávání. Po schválení zastupitelstvem bude
Střednědobý výhled na roky 2020 - 2024 zveřejněn na webu města v sekci rozpočtových dokumentů.
Nikdo z přítomných neměl připomínku, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Střednědobý výhled Města Svobody nad Úpou na roky 2020 - 2024 s analýzou financí a ratingem,
který vypracoval Ing. Luděk Tesař, IČ 74372246, www.cityfinance.cz (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/87/8/2019 bylo přijato.
6. Poskytnutí účelové zápůjčky na akci Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Zastupitelstvu města byla předložena Smlouva o zápůjčce mezi Městem Svoboda nad Úpou
("Zapůjčitel") a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ("Vydlužitel"), jejímž předmětem
je zapůjčení částky ve výši 5.400.000 Kč bezhotovostním převodem na účet Vydlužitele ve lhůtě do
15 dnů od podpisu smlouvy, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako účelová a Vydlužitel se zavazuje
celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako "Dostavba kanalizace ve Svobodě
nad Úpou" (celé znění Smlouvy o zápůjčce viz příloha originálu zápisu). Zápůjčka bude poskytnuta
bezúročně a Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v celé výši do 30.6.2020. Závazek Vydlužitele
vrátit zápůjčku není zajištěn. Zápůjčka bude vrácena jedním z následujících způsobů (citováno ze
smlouvy - čl. V. odst. 3):
a) V případě, že valná hromada Vydlužitele rozhodne ve lhůtě splatnosti zápůjčky o zvýšení
základního kapitálu Vydlužitele upsáním nových akcií, uzavřou spolu smluvní strany smlouvu o
upsání akcií, na základě které, Zapůjčitel upíše nové akcie Vydlužitele. Pohledávka Vydlužitele za
Zapůjčitelem z titulu zaplacení emisního kursu akcií upsaných Zapůjčitelem bude smluvními
stranami dohodou započtena proti pohledávce Zapůjčitele za Vydlužitelem z titulu vrácení zápůjčky;
b) V případě, že valná hromada Vydlužitele nerozhodne ve lhůtě splatnosti zápůjčky o zvýšení
základního kapitálu Vydlužitele upsáním nových akcií, vrátí Vydlužitel Zapůjčiteli zápůjčku v celé
výši bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Zapůjčitele uvedený v záhlaví této
smlouvy. Převod peněžních prostředků bude označen zprávou pro příjemce „Vrácení zápůjčky –
Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“.
Starosta krátce okomentoval historii kolem spoluúčasti města na této akci, kdy někteří drobní
akcionáři společnosti napadli u soudu původní záměr realizovat vše v souladu s návrhem Smlouvy o
upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda nad Úpou,
která byla schválena zastupitelstvem města na 4. veřejném zasedání dne 8.4.2019 usnesením číslo
USNESENÍ č. ZM/44/4/2019 bylo přijato. Starosta informoval, že tato smlouva nebyla uzavřena.
Mgr. Hainiš reagoval, že by se ale určitě mělo revokovat výše uvedené usnesení. Další připomínky v
rámci tohoto bodu nebyly uplatněny, ani vzneseny další dotazy, a proto starosta navrhl usnesení,
o kterých bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své USNESENÍ č. ZM/44/4/2019 ze dne 8.4.2019, kterým byla schválena Smlouva o upsání
akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda nad Úpou.

Hlasování:

pro – 15

proti – 0

USNESENÍ č. ZM/88/8/2019 písm. a) bylo přijato.
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zdržel se – 0

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Svoboda nad Úpou ("Zapůjčitel") a společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ("Vydlužitel"), jejímž předmětem je zapůjčení
částky ve výši 5.400.000.Kč bezhotovostním převodem na účet Vydlužitele ve lhůtě
do 15 dnů od podpisu smlouvy, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako účelová a
Vvdlužitel se zavazuje celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako
"Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou" (celé znění Smlouvy o zápůjčce viz
příloha originálu zápisu, další podrobnosti smlouvy - viz zápis).
Hlasování:

pro – 15

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. ZM/88/8/2019 písm. b) bylo přijato.

7. Diskuse
V rámci diskuse starosta informoval přítomné zastupitele o nových skutečnostech ve vztahu ke
stížnosti pana Semana na minulém jednání zastupitelstva. Sdělil, že tajemnice MěÚ odebrala vedení
kolaudačního řízení Skihotelu Ing. Hůrkovi a pověřila nově jako oprávněnou úřední osobu Ing.
Putalovou z hospodářsko-správního odboru MěÚ Svoboda nad Úpou. Starosta konstatoval, že na
minulém jednání zastupitelstva byly sděleny Ing. Hůrkou nepravdivé informace a na základě revize
kolaudačního spisu, kterou provedla Ing. Putalová a na základě místního šetření ze dne 7.10.2019
přímo v objektu byly zjištěny nové zásadní skutečnosti. Místního šetření dne 7.10.2019 se zúčastnila
Ing. Putalová za stavební úřad, Ing. Balcarová jako tajemnice MěÚ za státní správu a Ing. Špetla za
město a samozřejmě žadatelé manželé Semanovi. Starosta tedy předal slovo Ing. Putalové, aby vše
uvedla na pravou míru a seznámila přítomné s vývojem v dané záležitosti.
Ing. Putalová konstatovala, že u Skihotelu se jedná o stavební úpravy a nástavbu, které byly povoleny
stavebním povolením z roku 2006 ještě za účinnosti starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, takže i kolaudační řízení probíhá podle tohoto starého
stavebního zákona. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podal ještě tehdejší vlastník v březnu
2008 a stavební úřad dne 25.3.2008 zahájil kolaudační řízení. Poté v dubnu 2008 bylo ústní jednání
spojené s místním šetřením a tehdy hygiena i hasiči vydali nesouhlasné stanovisko s užíváním
objektu, proto stavební úřad v dubnu 2008 vyzval stavebníka, aby doložil chybějící podklady
nezbytné ke kolaudaci a kolaudační řízení přerušil. V říjnu 2008 byly nějaké doklady doloženy, takže
stavební úřad opět pokračoval v kolaudačním řízení, bylo svoláno další ústní jednání spojené s
místním šetřením, nicméně stavebník opět nedoložil souhlasné stanovisko hygieny a hasičů, takže
stavební úřad v prosinci 2008 opět vyzval stavebníka k doložení chybějících podkladů a řízení opět
přerušil. Poté se roky nic nedělo, ale došlo ke změně vlastníka a v roce 2016 nový vlastník objektu
paní Daniela Semanová dne 29.11.2016 požádala o pokračování v kolaudačním řízení. Stavební úřad
tehdy vypsal konání závěrečné prohlídky na den 14.12.2016, kdy stavebník doložil souhlasné
stanovisko hygieny, ale hasiči vydali nesouhlasné stanovisko k užívání stavby, protože tam byly
závady z hlediska požární bezpečnosti. Dalším problémem bylo to, že stavebník byl povinen podle
vydaného stavebního povolení zajistit 19 parkovacích míst na 45 lůžek, z čehož měl pouze zajištěno
9 parkovacích míst na svém pozemku na dvoře Skihotelu a 10 míst mu chybělo a měl je zajistit
platnou nájemní smlouvou. V té době do kolaudačního řízení vstoupilo město a požádalo o zařazení
mezi účastníky řízení, protože hotel i restaurace byly provozovány bez kolaudace a začaly problémy
s parkováním v ulici 5. května a před mateřskou školkou. Následně stavebník uzavřel s městem
nájemní smlouvu na pozemek u vlakového nádraží, kde je zajištěno 10 chybějících parkovacích míst.
Nicméně stále stavebníkovi chybělo souhlasné stanovisko hasičů, které získal až 10.8.2017, kdy
hasiči souhlasili pouze s částečnou kolaudací objektu, a to s užíváním celého prvního nadzemního
podlaží, kde je umístěna restaurace se zázemím kuchyně, ve druhém nadzemním podlaží souhlasili s
užíváním 5 jednolůžkových pokojů a dvou dvoulůžkových pokojů a ve třetím nadzemním podlaží
hasiči souhlasili pouze s užíváním 7 dvoulůžkových pokojů s přistýlkou, což celkem znamená 14
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pokojů s celkem 30 lůžky, které lze zkolaudovat. Původně však stavebním povolením bylo povoleno
19 dvoulůžkových pokojů a 7 jednolůžkových pokojů, celkem tedy 45 lůžek. Protože však přístavba
hotelu směrem do dvoru nevyhověla z hlediska požární bezpečnosti, takže se jedná o částečnou
kolaudaci. Ing. Putalová dále informovala o provedené kontrolní prohlídce ze dne 7.10.2019, kdy
vyzvala stavebníky, aby doložili revizi spalinové cesty, protože tam mají několik spalinových cest.
Stavebník po prohlídce tuto revizi doložil. Dále při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že mají jiný
počet lůžek, než je povoleno, v některých pokojích je to správně, v některých je lůžek víc a stavebník
konstatoval, že má zájem o změnu stavby před dokončením, aby mohl užívat více lůžek v některých
pokojích. Stavební úřad tedy vyzval stavebníka, aby doložil stanovisko hygieny a hasičů ke zvýšení
počtu lůžek a zároveň k doložení projektové dokumentace v souladu s vyhláškou, protože každý
pokoj jednolůžkový, dvoulůžkový či třílůžkový musí mít určité metry čtvereční. U některých pokojů
to půjde, u některých nikoliv. Dále se v objektu vyskytl další problém, že stavebník provedl změny
oproti projektové dokumentaci, ve které byly povoleny plynové kotle s vyústěním do komína, ale ve
skutečnosti jsou zde plynové kotle turbo s vyústěním přes fasádu, kdy je to v rozporu s normou pro
komíny a kouřovody, takže vyzvala stavebníka, aby uvedl vyústění a odvod spalin do souladu s
normou nahoru nad střechu, protože mezi domy je velmi malá vzdálenost a nelze takto odvádět
spaliny. V současné době je tedy řízení přerušeno do 27.12.2019, pokud to nedají do pořádku
kolaudační řízení se opět zastaví a užívání objektu bez kolaudace je v rozporu se stavebním zákonem.
Stavební úřad jim za toto již dal pokutu, která byla uhrazena, ale pokud v nezákonném užívání objektu
bez kolaudace budou pokračovat, stavební úřad jim udělí další pokutu.
Pan Zelinský konstatoval, že toto jsou naprosto jiné informace, než které byly sděleny na posledním
jednání zastupitelstva.
Starosta se dotázal, že tedy v tuto chvíli by mělo být v objektu zamčeno. Ing. Putalová odpověděla,
že ano, že v současné době by neměl být provozován ani hotel ani restaurace, protože není nic
zkolaudováno.
Starosta konstatoval, že objekt provozován stále je a že se díval dnes na internet a je stále inzerováno
56 lůžek. Ing. Putalová sdělila, že takový počet lůžek nebyl nikdy povolen. Bylo povoleno 45 lůžek
ve stavebním povolení, ale zkolaudovat lze pouze 30 lůžek. Byl položen dotaz na splnění požadavku
na parkovací místa, zda ty má v pořádku. Bylo konstatováno, že ano, že parkovací místa jsou v
pořádku v danou chvíli.
Dále Ing. Putalová vysvětlila rozdíl mezi kolaudačním rozhodnutím a kolaudačním souhlasem.
Protože stavba byla povolena za účinnosti starého stavebního zákona, bude se vydávat kolaudační
rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat. Kolaudační souhlas je až podle nového stavebního zákona
a proti němu se odvolat nedá, ale doklady potřebné pro vydání jsou prakticky totožné.
Starosta ukončil tento bod, protože dle jeho názoru v tom je nyní jasno a uvidí se, jak bude investor
postupovat dále. Doplnil, že v rámci kontrolní prohlídky dne 7.10.2019 za město deklaroval, že pokud
stavebník vše uvede do pořádku, tak mu město rozhodně nebude bránit v kolaudaci objektu, pokud
bude mít i dostatek parkovacích míst, ale podle zjištěných nových informací pravděpodobně na
inzerovaných 56 lůžek nikdy nedosáhne. Ale je třeba dosáhnout toho, aby zajištěná parkovací místa
byla také využívána hosty hotelu.
Na základě toho byla vedena další diskuse nad parkovacími problémy v centru města, protože nikdo
nedonutí hosty, aby parkovali na určených místech. Starosta konstatoval, že zavedení vyhrazených
parkovacích míst či modrých zón nemá smysl bez potřebné kontroly a postihů za porušování. Městská
policie na to nemá lidi a zřídit vlastní městskou policii je z hlediska finančního nesmysl.
Pan Šafář se dotázal, zda by nebylo vhodné zřídit nějaké městské parkoviště na městských pozemcích.
Starosta reagoval, že je uvažováno o parkování na Rýchorském sídlišti, ale neví, jak to vyřešit na ulici
5. května. Dále připomněl plochu před restaurací Helena, kde je uvažováno o vzniku nějaké parkovací
plochy v rámci nového územního plánu. Dále upozornil na parkovací problémy v celých Krkonoších,
když je nápor turistů a zatím není nástroj na to, jak to hlídat.
Na závěr shrnul, že problematikou parkování se určitě bude muset město zabývat stále, protože
situace bude čím dál tím horší.

9

Další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a jednání v 19::22
ukončil.
Zápis byl dokončen dne 16.10.2019.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Hovard, v.r.

dne 21.10.2019

Bc. Martin Vlášek, v.r.

dne 21.10.2019
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|Výpis

usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 14.10.2019

USNESENÍ č. ZM/84/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.10.2019.
USNESENÍ č. ZM/85/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 23.9.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/86/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
přijímá
a)
usnesení, kterým zprošťuje Mgr. Huspeka pro účely tohoto jednání povinnosti
mlčenlivosti ohledně soudního sporu města s paní Zapadlovou.
schvaluje
b)
postup Rady města spojený s podáním odvolání ve věci žaloby na zaplacení částky na
zaplacení částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou
nové opěrné zdi ve Staré aleji.
USNESENÍ č. ZM/87/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Střednědobý výhled Města Svobody nad Úpou na roky 2020 - 2024 s analýzou financí a ratingem,
který vypracoval Ing. Luděk Tesař, IČ 74372246, www.cityfinance.cz (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/88/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své USNESENÍ č. ZM/44/4/2019 ze dne 8.4.2019, kterým byla schválena Smlouva o
upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda nad
Úpou.

schvaluje
b)
Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Svoboda nad Úpou ("Zapůjčitel") a společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ("Vydlužitel"), jejímž předmětem je zapůjčení částky
ve výši 5.400.000.Kč bezhotovostním převodem na účet Vydlužitele ve lhůtě do 15 dnů
od podpisu smlouvy, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako účelová a Vvdlužitel se zavazuje
celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako "Dostavba kanalizace ve
Svobodě nad Úpou" (celé znění Smlouvy o zápůjčce viz příloha originálu zápisu, další
podrobnosti smlouvy - viz zápis).
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