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Zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 17.05.2022

Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa (dále jen
také „předsedající“). 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 3.5.2022 do
17.5.2022 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 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), 1 člen zastupitelstva je řádně
omluven, 1 člen zastupitelstva dorazí později, 1 člen zastupitelstva je neomluven, takže zastupitelstvo
je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Dále přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ, Mgr. JAN HAINIŠ,
PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ, Mgr.
ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Mgr. ZDENĚK ŠAFÁŘ (dorazil v 18:40 hodin),
Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. PAVEL DVOŘÁK
Neomluveni: Bc. MARTIN VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Ing. Helmuta
Ruse a pana Ing. Jiřího Špetlu. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou
pořízením zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Starosta seznámil přítomné s programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s.

5.

Informace o budoucnosti stavebních úřadů, informace o společném postupu starostů
horských obcí a možné návrhy řešení v případě kladného posouzení námitek
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6.

Aktuální informace o probíhajícím soudním sporu ve věci opěrné zdi ve Staré aleji

7.

Diskuse

Starosta vyzval přítomné, zda mají návrh na další doplnění, změnu či jinou připomínku.
Nikdo z přítomných již neměl žádný další návrh, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17.5.2022.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/244/22/2022 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Ing. Helmut Ruse a pan Mgr. Ondřej Oravec) z 21.
veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14.3.2022, aby podali zprávu o
ověření zápisu. Oba pánové podali informaci o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 18.3.2022, 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 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.3.2022 bez námitek
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/245/22/2022 bylo přijato.
4. Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s.
Starosta uvedl tento bod, že se jedná o každoroční bod, který měl být projednán už na březnovém
jednání zastupitelstva, ale informace o konání Valné hromady byla přišla na město až po datu jednání.
Tento bod byl hlavním důvodem svolání mimořádného jednání zastupitelstva, protože bez schválení
delegáta zastupitelstvem by zástupce města nemohl na Valné hromadě hlasovat. Vyzval přítomné k
diskusi, případně k podání návrhu. Žádný nebyl podán, a proto starosta navrhl delegovat jako v letech
minulých Ing. Jaroslava Chmelaře. Dále starosta vyzval přítomné, aby navrhli náhradníka zástupce.
Nikdo ze zastupitelů nepodal návrh, a proto tajemnice doporučila navrhnout pana Milana Zelinského.
Nikdo z přítomných neměl námitky, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 30.5.2022. Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Milana Zelinského.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/246/22/2022 bylo přijato.
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5. Informace o budoucnosti stavebních úřadů, informace o společném postupu starostů
horských obcí a možné návrhy řešení v případě kladného posouzení námitek
V rámci tohoto bodu byl zastupitelstvu předložen podkladový materiál, jehož obsahem bylo:
1) Dopis KÚ KHK starostům měst a obcí, kde se navrhuje zrušení stavebních úřadů č.j.
SVO/1517/2022
2) Společný dopis starostů města a obcí Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Janské Lázně a Pec pod
Sněžkou s námitkami a podáním návrhu na zachování stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou s tím,
že by vykonával činnost stavebního úřadu i pro výše zmíněné obce (pro Malou Úpu už činnost
stavebního úřadu vykonáváme) zaslaný KÚ KHK ve lhůtě pro podání námitek.
3) Dopis MěÚ Trutnov se sdělením námitek k novele zákona č. 283/2021 Sb., kterým je podpořen
záměr horských obcí
4) Průvodka k bodu 9 z 67. schůze Rady města dne 2.5.2021
Starosta krátce uvedl tento bod a předal slovo tajemnici MěÚ. Tajemnice shrnula vše, co je popsáno
v podkladovém materiálu, seznámila přítomné s aktuální situací, kdy minulý týden Poslanecká
sněmovna schválila odložení účinnosti nového stavebního zákona o jeden rok na červenec 2024. O
konečné podobě stavebních úřadů však zatím není rozhodnuto, vše je v připomínkovacím řízení a
podle aktuálních informací Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo mnoho připomínek k nové
struktuře stavebních úřadů. Dále informovala zastupitele o tom, proč je tento bod zařazen na jednání
zastupitelstva. Je to z toho důvodu, aby rozhodnutí Rady města Svobody nad Úpou posvětilo i
zastupitelstvo, protože je to podle jejího názoru důležité pro vývoj a postoj města, aby vedení města
získalo mandát pro případné další jednání, kdyby se náhodou podařilo zvrátit navrhované zrušení
stavebních úřadu v horských obcích. Dále doplnila, že boj o zachování stavebního úřadu ve Svobodě
nad Úpou, který by sloužil i dotčených horským obcím, znamená pro ni zejména snahu zachovat pro
občany dostupnou státní správu, aby se nemuseli za vším trmácet až do Trutnova. Doplnila, že
samozřejmě chápe dostupné elektronické prostředky, které umožňují jednat s úřady online, ale tyto
nástroje nejsou pro všechny dostupné a mnoho lidí potřebuje pouze konzultaci na stavebním úřadě v
rámci osobního jednání. Závěrem zkritizovala snahu státu o zpětnou centralizaci státní správy směrem
do velkých měst, která začala před několika lety u matrik (což se podařilo zvrátit), nyní pokračuje
stavebními úřady.
Starosta doplnil tajemnici, že z jeho pohledu je velmi důležité, aby stavební úřad ve Svobodě byl
zachován (i v podobě fungování pro okolní horské obce), protože všech pět obcí či měst jsou
typickými horskými obcemi v lukrativní lokalitě Východních Krkonoš, do které se stahují
developerské zájmy z celé republiky a obce musí čelit tlaku developerů v tom smyslu, abychom si
chránili jedinečnou lokalitu Krkonoš. Domnívá se, že nově navrhovaný SÚ v Trutnově bude jen s
velkými obtížemi zvládat tento někdy nátlakový rozvoj ustát, včas na něj upozornit a řešit zodpovědně
v rámci budoucích stavebních řízení, a proto vedení MěÚ v Trutnově uvítalo a podpořilo navrhovanou
snahu o vznik samostatného stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou.
Dále byla vedena diskuse nad danou problematikou, ze které vyplynula jednoznačná podpora snahy
vedení města o zachování stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně zajištění činnosti stavebního
úřadu i pro okolní horské obce. Starosta tedy v závěru jednání navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace kolem navrhovaného rušení stavebních úřadů a přijímá následující stanovisko k návrhu na
zřízení stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou pro horské obce dle návrhu ve společném dopise
starostů měst a obcí Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Janské Lázně a Pec pod Sněžkou (podrobně
viz zápis a přílohy originálu zápisu) a jednoznačně podporuje snahu vedení města o zachování
stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou, který by fungoval a zajišťoval činnost stavebního úřadu i
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pro okolní horské obce v rámci pověřeného obecního úřadu (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní
Maršov a Malá Úpa).
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/247/22/2022 bylo přijato.
6. Aktuální informace o probíhajícím soudním sporu ve věci opěrné zdi ve Staré aleji
Tento bod zahájil starosta města omluvou za věty, které vyřknul na posledním jednání zastupitelstva
o tom, že cituji:
"................v roce 2013 došlo k převodu nemovitosti čp. 463 pouze na paní
ze strany dětí,
protože už tehdy možná rodina pracovala s myšlenkou, že dojde k soudnímu sporu a před soudem
bude vypadat daleko lépe, když vlastníkem bude pouze stará paní
Starosta oznámil zastupitelstvu, že jednal s dcerami paní
, které mu vysvětlily, že se
rozhodně nejednalo o úmysl, ale o dořešení dědického řízení, které nemělo vliv na budoucí soudní
spor. Starosta sdělil zastupitelům, že se rodině osobně omluvil a požádal, aby toto bylo uvedeno také
v zápise.
Čas 18:40 Na jednání zastupitelstva s omluvou za zpoždění dorazil zastupitel Mgr. Šafář.
Dále starosta krátce shrnul aktuální stav a informoval o něm zastupitele, podrobně je vše popsáno v
podkladovém materiálu, který připravil JUDr. Havel. Poté předal slovo právnímu zástupci města
JUDr. Havlovi, který vysvětlil podrobně celou záležitost, prezentoval názorové právní veletoče
soudkyně Okresního soudu v Trutnově, která v březnu deklarovala něco jiného než o měsíc později.
Dále seznámil přítomné o jednání s protistranou o případném smíru včetně podmínky spoluvlastnictví
opěrné zdi, tak jak je podrobně popsáno v podkladovém materiálu. Dále odpovídal na četné dotazy
zastupitelů k danému soudnímu sporu. Další jednání u Okresního soudu je v pondělí 23.5.2022,
kterého se zúčastní právní zástupce města JUDr. Havel a starosta města.
Z diskuse nevyplynul žádný návrh usnesení, o kterém by bylo hlasováno. Tento bod byl tedy ukončen
jeho projednáním bez přijatého usnesení.
7. Diskuse
Starosta vyzval přítomné k diskusi.
Mgr. Šafář poděkoval městu a městskému úřadu za zavedení nového odpadového systému, protože
se podle jeho názoru osvědčil. Po městě je pořádek, nikde se neválí odpad u kontejnerových stání a
je to tedy určitě cesta správným směrem. Starosta poděkoval za pozitivní ohlas a konstatoval, že je to
zásluha i všech zastupitelů, kteří tomuto novému projektu dali šanci a schválili jej.
Žádný další námět do diskuse nebyl podán, a proto starosta poděkoval všem za účast a ukončil
jednání zastupitelstva ve 19,05 hodin.
Mgr. Petr Týfa v.r., dne 18.5.2022
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Helmut Ruse, v.r. dne 18.5.2022
Ing. Jiří Špetla , v.r. dne 18.5.2022
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Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 16.05.2022
USNESENÍ č. ZM/244/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17.5.2022.
USNESENÍ č. ZM/245/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.3.2022 bez námitek
USNESENÍ č. ZM/246/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne 30.5.2022. Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
náhradníkem zástupce města na valné hromadě pana Milana Zelinského.
USNESENÍ č. ZM/247/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace kolem navrhovaného rušení stavebních úřadů a přijímá následující stanovisko k návrhu na
zřízení stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou pro horské obce dle návrhu ve společném dopise
starostů měst a obcí Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Janské Lázně a Pec pod Sněžkou (podrobně
viz zápis a přílohy originálu zápisu) a jednoznačně podporuje snahu vedení města o zachování
stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou, který by fungoval a zajišťoval činnost stavebního úřadu i
pro okolní horské obce v rámci pověřeného obecního úřadu (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní
Maršov a Malá Úpa).
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