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Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 29.04.2020
Mimořádné jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr
Týfa (dále jen také „předsedající“). V úvodu upozornil všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen
zvukový záznam pro potřeby zápisu. Předsedající konstatoval, že toto mimořádné 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 to od 21.4.2020 do 29.4.2020 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 1 člen zastupitelstva je řádně
omluven, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
Mgr. JAN HAINIŠ, 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
Omluveni: PETR HORÁČEK

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Martina Davida
a Mgr. Ondřeje Oravce. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem:
PROGRAM
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Projednávání odvolacího Rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby na zaplacení
4. částky 410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve
Staré aleji za účasti městského právníka
5. Diskuse
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění či změnu. Nikdo z přítomných neměl
žádný návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 29.4.2020.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/117/12/2020 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Jan Janouš a pan Mgr. Zdeněk Šafář) z 11. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2020, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Oba ověřovatelé podali zprávu o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 23.3.2020, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj
pak byla zveřejněna v dubnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.3.2020 bez námitek.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/118/12/2020 bylo přijato.
4. Projednávání odvolacího Rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 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 stručně shrnul výsledek odvolacího rozsudku Krajského soudu v Hradci
Králové s tím, že on jako laik tomu rozumí tak, že Krajský soud zamítl to, aby paní
přispěla
požadovaným příspěvkem za opravu opěrné zdi (jedná se o částku ve výši 50% vynaložených
nákladů, tj. 300 224,50 Kč). Nicméně ve věci nákladů na vyztužení kolny ve výši 94 794 Kč (jedná
se o částku, kterou město požaduje ve 100%, protože se týká výlučně kolny ve vlastnictví paní
a 50% nákladů ve výši 15 125 Kč za zpracování projektové dokumentace, a dále určení,
kdo uhradí náklady soudního řízení, Krajský soud vrátil tyto dvě části zpět Okresnímu soudu
k dalšímu řízení. Starosta konstatoval, že pokud by se město i nadále nebránilo, tak by mohl ve městě
vzniknout určitý precedens v podobě návodu, jak přenést na město opravy dalších opěrných zdí po
obci, protože podobných případů, kdy opěrná zeď lemuje komunikaci v obci je mnoho. Jedinou
možností, jak se dál bránit, je možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, a protože toto dovolání
je nutno podat ve lhůtě do 4.5.2020, bylo svoláno toto mimořádné jednání zastupitelstva.
Hostem jednání byl městský právník Mgr. Huspek, který zastupuje město v tomto soudním sporu a
starosta mu předal slovo.
Mgr. Huspek v úvodu svého vystoupení nejprve požádal zastupitelstvo, aby jej zprostilo mlčenlivosti
v dané věci.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zproštění mlčenlivosti pana Mgr. Huspeka ve věci projednávání odvolacího rozsudku
Krajského soudu v Hradci Králové ve sporu s paní
.
Hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/119/12/2020 písm. a) bylo přijato.
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Mgr. Huspek tedy potvrdil to, co bylo v úvodu konstatováno panem starostou, tedy, že v podstatě
první část rozsudku, která se týká nákladů na opravu opěrné zdi ve výši cca 300 tisíc Kč je
pravomocná, nicméně existuje mimořádný opravný prostředek, kterým je právě dovolání
k Nejvyššímu soudu a je na dnešním rozhodnutí zastupitelstva, zda toto dovolání bude podáno či
nikoliv. Krajský soud v části, která se týká nákladů na stodolu a ½ nákladů na projektovou
dokumentaci, zrušil a vrátil k dalšímu projednání, a to proto, že se Okresní soud v Trutnově touto
otázkou vůbec nezabýval. V této části tedy není vůbec rozhodnuto a soudní spor proto dokončen není
a výsledek vůbec není předvídatelný. Pokud by se však městu podařilo uspět v rámci dovolání, které
spočívá pouze v tom, že se podá jedno podání ve formě dovolání a Nejvyšší soud rozhoduje výhradně
z hlediska právního, a to znamená, že pokud by Nejvyšší soud potvrdil to, co si on myslí od počátku,
že takovýto přístup k opěrné zdi je od počátku špatný, pak by to už znamenalo, že skoro z 90% má
město vyhráno, protože celá záležitost by se posuzovala tak jak chce od počátku, tj., že opěrná zeď
se musí posuzovat z hlediska funkce, účelu a z hlediska, kde stojí a ne pouze podle toho, že v zákoně
o pozemních komunikacích je napsáno, že opěrná zeď je součástí místní komunikace. Toto je
důležité, aby se daná věc dostala k Nejvyššímu soudu, protože taková věc dosud v judikatuře řešena
nebyla.
Dále Mgr. Huspek potvrdil úvodní slova starosty v tom smyslu, že pokud by se daná záležitost takto
nechala, nedá se vyloučit, že to nebude používáno v dalších podobných případech. V závěru svého
vystoupení konstatoval, že samozřejmě rozhodnutí je na zastupitelstvu, ale jednoznačně doporučil
zastupitelstvu dovolání podat a doplnil, že náklady za podání dovolání už nejsou tak velké. Jedná se
o soudní poplatek ve výši 14.000 Kč a náklady za právní zastoupení, které však, pokud by město bylo
úspěšné, tak s největší pravděpodobností získá zpět. Samozřejmě si je vědom toho, že majetkové
poměry žalované strany nejsou přínosné, ale je přesvědčen o tom, že celá věc má význam z hlediska
dalších případných sporů a podobných případů.
Starosta tedy vyzval přítomné k diskusi, otázkám apod.
Paní Dvořáková se dotázala na to, zda se nedalo předejít současnému stavu tím, že už někdy
v minulosti by se s paní
vyjednala dohoda o tom, že se bude podílet na opravě zdi formou
třeba 50 na 50.
Na to reagoval Ing. Špetla, že takovéto snahy byly od počátku marné. Město se od začátku snažilo
s rodinou
jednat, ale ta nikdy s ničím nesouhlasila. Nakonec město muselo převzít
iniciativu a začalo to tím, že město muselo celou silnici ve Staré aleji zavřít z důvodu zajištění
bezpečnosti. Na radnici si však začali stěžovat lidé z dané lokality, že to takto nejde, takže celou
záležitost převzal stavební úřad v rámci státní správy a začal konat a nařídil stavební práce. Během
celé této doby však s paní
žádná domluva nebyla možná i přes veškerou snahu města či
stavebního úřadu.
Paní Dvořáková na to reagovala, že má pocit, že se jedná hlavně o to, aby nenastal nějaký precedens
pro ostatní obyvatele města, kdy si řeknou hurá, můj kousek zdi stojí na pozemku města, ať mi to
tedy opraví město. Tohle by však nemuselo nastat, pokud se toto předem ošetří.
Ing. Špetla reagoval, že ta snaha města tady od počátku byla, a proto aby to nebylo tak drahé, tak
město navrhovalo, že nejlepší by bylo, že se odstraní stodola, odebere se vrchní část zdi a vysvahuje
se to. Tento navrhovaný způsob vycházel v řádu pár desetitisíců korun. Paní
však stále
trvala na tom, že chce stodolu zachovat a na nic jiného nepřistoupila. Došlo to až k havarijnímu stavu
a poté se z toho stala havárie a pak tedy nastoupil stavební úřad. Ten nařídil stavební práce, které
odvrátily havárii, a protože se nemohla kůlna odstranit, celá oprava byla výrazně dražší. Podle
stavebního zákona takovéto nařízené práce, pokud nedojde k dohodě o úhradě, musí zaplatit město,
takže město je samozřejmě muselo jako správný hospodář začít vymáhat a po paní
chce
½ za opěrnou zeď, 100 % za stabilizaci stodoly a ½ za projektovou dokumentaci. Ing. Špetla se
dotázal všech zastupitelů, zda si myslí, že ta zeď patří městu? Že město postavilo silnici, pak postavilo
zeď a následně si tam paní
dohrabala hlínu a udělala si tam sezení a postavila dům? To je
přece nesmysl. Všechny domy v dané lokalitě přece byly postaveny tak, že jsou zaříznuty do svahu,
a pokud ho má málo a ten svah je velký, musí si postavit zeď. Všichni okolní vlastníci si opěrné zdi
podobným způsobem postavili a starají se o ně, protože si uvědomují, že je potřebují. Pouze paní
na to celá léta kašlala. A to nemluvě o tom, že celá léta pouštěla pod zeď fekálie z domu,
jak bylo zjištěno v rámci opravy, čímž vědomě ničila celou opěrnou zeď, která posléze lehla až se
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z toho stala havárie a musela se uzavřít komunikace. Bylo jen obrovské štěstí, že se tehdy nic nestalo
a nechápe, jak někdo může uvažovat o tom, že to město nedotáhne do konce.
Na to paní Dvořáková reagovala, že tohle všechno tedy asi soud neví, protože rozsudek se pouze
zabývá tím, jestli je to účelová nebo místní komunikace.
Na to reagoval Ing. Špetla, že to soud samozřejmě ví, na všechna ta soudní jednání jezdil, ale prostě
to vůbec nevzal v úvahu, ani nějakou historii či účel, a proto je přesvědčen o tom, že město musí
podat dovolání. Ing. Špetla doplnil, že samotná zeď i komunikace zde prošly nějakým vývojem,
nejdřív tam byla asi pěšina, pak stezka poté se to vyasfaltovalo. Samozřejmě se tam zvýšil provoz,
tak jako všude po obci a ta opěrná zeď dostala tzv. za uši. Ale třeba zajíždějící popeláři obsluhovali
a vyváželi odpad i paní
, a proto město chtělo polovinu nákladů.
Tajemnice doplnila, že opěrná zeď slouží výlučně i pro paní
v tom smyslu, že má na ni
schodiště k domu, zábradlí, přístup do domu.
Ing. Špetla souhlasil, že opěrná zeď je samozřejmě důležitá pro samotnou funkci domu paní
, ale také chrání samozřejmě komunikaci.
Starosta doplnil, že možná došlo k posunu hranic v rámci digitalizace katastrální mapy, ale je třeba
dotáhnout celou záležitost do určitého konce. Požádal ještě Mgr. Huspeka o komentář na výše
popsanou diskusi.
Mgr. Huspek konstatoval, že dle jeho názoru nesprávnost rozsudku spočívá zejména v tom, že se
nezabýval skutečností, kde zeď stojí ani účelem, resp. její funkcí a pouze konstatoval, že je prostě
města jen proto, že v zákoně o pozemních komunikacích je napsáno, že je to součást, a to by mohlo
vést k opakování podobných kauz a je třeba tomu zabránit. Dále potvrdil slova Ing. Špetly, že jednání
s paní
byla dlouhá a byl u nich, snaha města o smír či dohodu tu byly a když veškeré
snahy ztroskotaly, tak se šlo cestou stavebního rozhodnutí, které nařídilo opravu. To znamená, že
náklady byly dány a je nutné požadovat náhradu výdajů.
Dále Mgr. Huspek vysvětlil, jak dlouho by mohly soudní spory trvat. To se těžko odhaduje,
každopádně pokud by město dovolání nepodávalo, tak se dá očekávat, že Okresní soud v Trutnově
projedná věc v řádu měsíců, pokud by to bylo pro město negativní tak i s odvoláním ke Krajskému
soudu by to mohlo být do jednoho roku. Pokud se město rozhodne pro dovolání, tak Nejvyšší soud
rozhoduje tak do jednoho roku, pak na výsledku tohoto rozhodnutí by to šlo zpět k Okresnímu soudu
v Trutnově a tam by to trvalo odhadem další rok, takže celkem cca 2 roky. Ale jedná se opravdu jen
o předpoklad.
Starosta vyzval přítomné k dalším dotazům či námětům do diskuse.
Žádný již nebyl podán, a proto se starosta dotázal všech přítomných, zda již může nechat zformulovat
návrh usnesení. Nikdo nebyl proti, a proto požádal Mgr. Huspeka, aby zformuloval návrh usnesení.
Mgr. Huspek tedy formuloval návrh usnesení (viz dále) a starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
b)
podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci soudního
sporu s paní
a pověřuje starostu města, aby zajistil provedení tohoto usnesení.
Hlasování:

pro – 9
Mgr. Dvořák
Mgr. Hainiš
p. Hovard
Ing. Chmelař
p. Janouš
Ing. Ruse
Ing. Špetla
Mgr. Týfa
p. Zelinský

proti – 3
p. David
Mgr. Oravec
Bc. Vlášek

USNESENÍ č. ZM/119/12/2020 písm. b) bylo přijato.
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zdržel se – 2
p. Dvořáková
Mgr. Šafář

Starosta poděkoval za přijetí usnesení.
Ing. Špetla se dotázal zastupitelů, kteří byli proti, proč tak hlasovali.
Bc. Vlášek odpověděl, že ctí rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a má právo na svůj názor.
Mgr. Oravec reagoval, že ty peníze z paní
stejně město nikdy nedostane. A podle jeho
názoru to precedens není, protože nemáme precedentní právo a každý takový další případ se bude
posuzovat individuálně. A je to jen navyšování nákladů.
Pan Zelinský na to reagoval, že když to město vzdá, tak to stejně už zaplatilo. A může se stát, že
přijde někdo, kdo do celé záležitosti bude šťourat a ještě se může stát, že soud odsoudí samotné
zastupitele za to, že nekonali.
Na to reagoval Mgr. Oravec, že to si nemyslí a apeloval dále na to, že paní
je sociální
případ a nechce se s ní soudit o peníze. Byla vedena krátká hádka mezi některými zastupiteli, do které
vstoupil Mgr. Huspek a reagoval na poznámku Mgr. Oravce ohledně toho, že nemáme precedentní
právo. Vysvětlil, že to je sice pravda, ale soudní rozhodnutí svůj význam mají a v občanském
zákoníku je jasně napsáno, že obdobné věci se mají posuzovat obdobně. Takže pokud by se podobná
záležitost v daných poměrech znovu řešila, bude soud argumentovat podobně, a proto je důležité znát
právní názor Nejvyššího soudu. A co se týká sociálních poměrů paní
, tak to je samozřejmě
předmětem vymahatelnosti, ale zásadní v dané věci je to, aby město vědělo, zda je povinno se o tyto
věci starat a vynakládat na ně veřejné prostředky. Takže důsledkem dořešení celé kauzy je nejen to,
zda se podaří z paní
peníze vymoci, ale zda tu bude do budoucna dána městu povinnost
podobné věci udržovat, a to je dle jeho názoru to podstatné na celém sporu a byl by rád, aby to pro
město dopadlo příznivě a zde jsou ty důvody na straně města velmi podstatné. Nechat to jen tom, že
odůvodnění Krajského soudu je postavené pouze na jednom odstavečku, nevyznívá přesvědčivě i
z hlediska laika.
Další námět již nebyl podán, a proto starosta ukončil projednávání tohoto bodu,
5. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi. Žádný námět nebyl podán, proto starosta poděkoval všem za
účast a jednání zastupitelstva ukončil v 18:40 hodin.
Zápis byl dokončen dne 30.4.2020.
.
Mgr. Petr Týfa, v.r. dne 30.4.2020
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Martin David, v.r. dne 30.4.2020
Mgr. Ondřej Oravec, v.r. dne 4.5.2020
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Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 29.04.2020
USNESENÍ č. ZM/117/12/2020
Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 29.4.2020.
USNESENÍ č. ZM/118/12/2020
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.3.2020 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/119/12/2020
Projednávání odvolacího Rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 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
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
zproštění mlčenlivosti pana Mgr. Huspeka ve věci projednávání odvolacího rozsudku
Krajského soudu v Hradci Králové ve sporu s paní
.
b)
podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci soudního sporu
s paní
a pověřuje starostu města, aby zajistil provedení tohoto usnesení.
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