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KrájslÝ

§oud v Č€shých Budějovicich

Z,ánkoýo náhřeží 2

370 84 č€ské Budějovic€

v
Žálobci:

Táboře dne 1 . 7. 2020

obec Hlincová Horá
Ič 005s132l

1

se sid|em

Hlincová Hora 5,373 7l Hlincová Hora

za§toupená Ing. Karl€m

Fouskem, starostou obce

*,..n

z

Ing. I<nť€I Fousek
bylem Htincová Hora 50. 373 ?1 Hlincová Hom

3.

Ia

Ing. Karel střol.ný!

*.,

b}ten Kodetka okružní 84, 373 71 Hliňcová Hora

,l.

Bc. Pnvel Petrželka

*.-

bytem Ke

}řišti 205,373 71HlincováHora

*.-r

5.

Mgr. Aleš Fejfar, Ph.D.
b}tem Hlincová Hora 39. 373 71Hlincová

Hon

JUDi. Milošem Tuháěkem,

advokát€m Advokátni ka.celář Korbel, Tuháček &
partn€fi, s. r, o,, se sídlem Př€vrátilská 330.390 0l Tábor

Žalovaný:

Zástupit€lstvo obc€ Hlincová Horá,
Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora

§ 65 a náď.

zákon,

č_

l

rozhodnutí žalovánéhoze dne 28.4. 2020
U. Návřh Da Dřiznání odkladného účinkužálobY
Ilt. Návrh m \Ydáni Dřcdběžného oDátření

Da lkl doručehíkd?ad.ného ro|had,u!í:
2a ! Příloha, dle leíhl

5. 5.

sDřáv!ího. v Ďlátnén 7n

2(D0

saudní poPldle k bwle úrd.en kýýzýě,auílu,

! otsl,HoD\r\l R!f,\ íiilrL]: Knllsrv mt;o v Črs}iÝ.H BL,nĚJo! l.j.H. oDDlL .. \ l ožKA ]505l
AcL ČLs(a AD!o(il\i KoNloRY ! PRÁZL(..099 l l, lť:280ó]l0,r. Dí. cZ280ó] l0.1

ADVoKÁTNi KANCELÁŘ KoRBEL, TurÁčEK & PARTNEŘi ,s.R,o
ADVoKÁTI , A,1,|oRNEYs A,l L^w . REcHTsANwAL, ]L

L
Napad€né rozhodnutí. Postav€ní a aktivní l€gitimace žalobců
Žalobce č. l je obci. Žalobce č. 2 j e starostou obce Hlincová Hora, Žalobce č. 3 je místostarostou obce

Hlincová Hora. Žalobce č. 4 je osobou

s aktivním a pasivním volebním právem ve volbách do
zastupitelstva této obce, Žalobce č, 5 je osobou které svědčjlo postavení náiraalníka člena Zastupitelstva
obce Hlincová Hora po poslealních volbách do zastupitelstva této obce.

Roáodnutím Za§tupitelstva obce Hlincová Hora ze dne 28. 4. 2o2o (dáe jen
žalovaný protiprávně roáodl takto:

,,

apadené rozhodnutí')

,,usnesenim č. 7" byl starostou obce Hlincová Hom zvolen RNDI. Josef Petrášek.
,,usnesením č. 8" byla nfstostarostkou obce Hlincová Hom zvolena Mgr, llona Bláhová,
,,usnesením č. 9" byl p}edsedou kontíolního výboru zvolen Ing. Jilí Můller a členy Jaíoslav
Petrů a Zdeněk Zunt

a

předsedou finančníhovýboru Bc. Jan Havelka

a

členy Michal Konýček

a lva Miťková,

,,usne§ením č, 10" byly schváeny odměny pro neuvolněné fl]rikce zastupitelů nlásledovně|
starosta 28.000 Kč, místostarostka 25,000 Kč, předseda \.ýboru 2.800 Kč, člen výboru 2,000

Kč, člen zastupitelstva l .400 Kč,
,,usnesením č.

ll"

bylo zrušeno usngseni č, 65 záplsll ř,.13n0I9 ze dne 17, l0. 2019
o Výpovědi smlouvy o nájmu sportovního areálu ze dne 15. 9.2008 a o odstoupení od
smlouvy o spolupráci mezi obcí a spol.tovním klubem sK Hlincovka.

o

roáodnutí se žalobce č. 1 a žalobce č- 2 dozvěděl z datové schTánt<y obce Hlincová Hora dne
5. 5,2020. Žalobci č,3 a4 se o napadeném roáodnutí dozvěděli nlísledně od álobce č.2,
tomto

Žalobci se touto álobou domáhají přezkoumání napadeného ťoáodnutí v plném rozsahu, když tvrdí.
že byli z nížeuvedelých důvodůpostupem žalovaného zkráceni na s\aých právech a právem chráněných
zájmech specifikovaných v čl. n této žaloby.

.

skutkolÝ stav
1. Dne 14, 3. 2020 se uslotečnily volby do Zastupitelstva obce Hlincová HoIa,

Za volební stíanu
členk], zastupitelstva obce Ilona Bláhová. za volebni stránu
Sdruženi nezávislých kandidátů Htincová Hora získali mandát člena zastupitelstva obce Karel Fousek,
Václav Haíus a Karel Strolený, Za volební stranu HLINCoVKA sPoLU Získali mandát člena
Zastupitelstva obce Josef Petrášek, Jan HavelkE Jiři Múller, Ná]radníb, se stali za volební stráiu

KoDETKA sPoLU Získala llta.ldát

sdíuženinežávislých kandidátů Hlincová Hora Jiří Jirka, Luděk Bárta, Aleš Fejfar, Jana Ratajová

a Jan

Kos (u ostatních volebních stran nejsou náhradníci pro posouzení věci relevantní).
2, Ze sedmi zvolený§h členůzastupitelstva obce Hlincová Hora byli tedy za
tandidáŇ Hlinco\á Hora ?yoleni Ťri 7aslupilelé,

s IR^N^

2 (ctLKEŇj 8)

Sdíženíneávislých
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Důkaz:

zápisen a ýýsledfu Yleb

Cla

Zaslupilelsb*a .)bce ze dne ]1. 3.

], Z celkcm sedmi zaslupitelů podali iřj

2u0 (příIohíl ě,

1)

nich. konkétně Karcl Fousek. Václav Iianus á Karel slrolcný.
dnc 23. 4, 2020lezignaci na mandát zastupitele,
Z

Důkaz:

Ka aFo$kana a dáí zaslwitele ze clne 23.4.2a20 (přílohač2)
rezigfiací lráclaýa Hanuse na ma dát zasfupilele ze dne 23. ,!. 202a @ř ohL č, 3)
feziqnact

rezignaci Jiřího strcleného na mandát zasíupiíele 2e díre 23. 4. 2()2() (Přítoha
4. Téhoždne, tedy 23. 4. 2020, rezignovali na postaveni náfuadníka zastuPitele Jiři

Aleš Fejfar, Jana Rataiová aJjří Kos.

č 4)

Jtka, Luděk Bláha,

Důkaz:

Jirb, na postawní náhfadníka zasíupiíele ze dne 23. 4. 2a2t) (příIoha č. 5)
tezignací Ludka Báríy na po§taýení áhradníka za'tupítele ze dne 23,4.2020 (přítohač.6)
rezignací Aleše Fejfařa na postavení háhradníka zastupitele ze clne 23. 4. 2020 (příroha č D
ťeziqnací Jiřího

tezignací Jany Ratdjoyé na postallení náhradníka zdrtlpítele ze clne 23, 4, 2020 (přtloha č. 8)
řezig ací Jana Kose na postavení náhraaníka zashlpitele ze dne 2 3 _ 4_ 202 a (přaoha č. 9)
5, Dne 28. 4, 2020 se konato ustawjící zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hořa, a to fomou
videokoníelence (jednání on_line), což bylo v souladu s usnesením vlády ČR č. 388 ze dne 6. 4. 2o2o

č. 151,12020 Sb., o přijeti laizového opat}ení týkajícího se jednání zastupitelstev obcí
Karel Fousek. V pŇběhu jednání zasfupitelstva
sloáli slib za§tupitelé Petííšek,Bláhová, Havelka a Mliller. Poté starosta obce konstatoval, že všichni

a se zákonem

a krajů, Jednání předsedal dosavadní staTosta obce

ej ich náhradníci za Sdružení nezávislých kandidátú Hlincová Hora rezignovali na mandáty
dle § 55 odst, 2 písm. b) zíkona č, 49tl200l Sb, ještě před usta!,uj ícímj ednáním zasfupitelstva. Za této
situace §tarosta obce prohlá§il, že neni možlépofuačovat v dalšímjednáni ž důvodu poldesu Zastupitelů
pod pět a upozomil, že zastupitelstvo bude dáe pťacovat v omezených pravomocech dle 84 odst, 2

zastupitelé aj

a § 85 zákona o obcích až do \,f,hlášení předčasných vo]eb Ministerstvem i.nitra

§

ČR, Poté zasedáni

ukončil.
Důkaz

-

zápiren z llsíaýujícíhazasedání ždrtupííelsíld0b& Illincoyá Hoft! kananého d e 28 1 ZDa
(příloha č. I0)

6, Uvedené rezignace zastupitetů a nibradníků byly žÁob§em

č.2 dne 22. 5, 2020 doručeny Krajskému
úřadu Jihoče§kého líaje, a to v souladu s § 55 odst, 2 písm, b) zákona č. 49ll2oo1 sb,, o volbách do

za§fupitelstev obcí. Následně KJajshý uiad Jihočeského kaje, odbor legislatiw a vnitřních věcí,
oddělení správní, dne 1, 6, 2020 pod č, j. KlJJcK 66107D020 požádal obecní liřad Hlincová Hora
(připis adresován k n'lkim žalobce č. 2) o doplnění ná\,Ťhu na q,hlášeni no\"ých voleb do Zastupitelstva
obce Hlincová Hora. Při osobni návštěvě žalobce č, 2 na Krajském úřadu JihočeskéhokŤaj€ dne 3. 6.
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2020 pak bylo žalobci č, 2 řečeno, že uvedené rezignace jsou platné a že byly postoupeny Ministerstvrr
vnftra ČR.
Důknz.

-

dopisen s!druslý obce Hlinifá íIoru Ing Kj]/la Fau\ka Minirle/sív1l |ni!rd ČR p|astřeLlnic^,ín
Krujského úřddu ,Ihačcskéha krdje,l dne 2].5 202a bříI\huč. 1I)

žlidoýía daplně í náýúu na llhláše}tí nofith wleb do ZO HI incaýá uord (přítoha č. ] 2)

7. Zastupitelé Petrášek, Múller, Bláhová, Have]ka však nerespektovali zákomý postt p starosty Fouska

popsaný \.ýše v čl. II bodu 5 této žaloby. Jak je dejmé zjejich veíZe ápisu usta\.ujícího zasedáni
zastupitelstÝa obce Hlincová Hora ze dne 28, 4- 2020, neunali odstoupení náhladdků za sdíužení

neávislých kandidátů Hlincová Hora, řesp, zpochybnili téžodstoupení zas tupiíelů(,, zvolení zasíupilelé
SNK se jednotliyě uýrloýně nev,jádřili odmítnutímslibu"), polJačoýzli vjednlání zastupitelstva bez
odstoupivších zasfupitelů, Zvolili orgliny obce a pňjali řadu da]šíchusnesení, Konkétně:

č.7" byl sta.ostou obce Hlincová HoIa zvolen RNDr. JosefPetrášek,
,,usnesením č. 8" byla místostarostkou obce Hlincová Hoía zvolena Mgr. Ilona Bláhová,
,,usnesením č. 9" byl předsedou kontrolniho \.ýboru zvolen Ing. Jiií Miiller a členy Jaroslav Petrů
a Zdeněk Zunt a předsedou finančního yýboru Bc. Jan Havelka a členy Michal Konýček a lva
,,usnesením

Mit'ková,
,,usnesením č. 10" byly schváeny odměny pro neuvolněné

fuŇce zstupitelů následol.Dě; starosta
Kč, člen \aýboru 2,000 Kč, člen

28.000 Kč, místostaíostka 25,000 Kč, předseda výboíu 2.800
zastupitelsfua 1,400

Kč,

llusnesenim č, 1 1" bylo zrušeno usne§ení č, 65 ápisu č, I3l2019 ze be
. 1 0. 20 l 9 o \.jpovědi
''7
smlou\.y o nájmu spoítoÝ,rúho aŤeálu ze dne 15, 9. 2008 a o odstoupení od smlouly o spoluplá(i

mezi obci a sportovním klubem SK Hlincovka.
Dúkaz:

-

,,zápisťm z ušlaýiícíhozasedání zdslupit.lstl,u obťe IIlinco\,á Holt| k,naného.]ne 28. 1. 2()20''
pode?sdný]n zashlpiíeli Peíúškem,Můllerc]n. íklfelkol] d BláhOýOu (přílohu č. 13)

8. S ohledem na odstoupení všech tň zastupitelů a všech náhradníků za

sdíuženíneávislých kandidálťl
Hlincová Hora, jak bylo popsáno \.ýše, nešlo podle názoru žalobcůo platná usnesení, neboť lakováto
usnesení není možnés ohledem na § 90 včta druhá Zikona o obcích přijmout, sníženim počtu členů
Zastupitelstva obce pod hranici pěti a absencí náhíadníkůna§tal důvod pro kon íníno\aých voleb [§ 58
odst, 1 pism. b) zákona č. 491/200l sb,], Žalobce c, 2 jako dosavadni staíosta obce zaslal
prostřednictvím kaj§kého fiadu Ministerstnt vnitra návrh na \.yhlášení nových voleb do zastupitelstva
obce (důkaz výše příloha č. 1 l). Z žádosti loajského úřadu o doplnění návrhu (dukaz Výše příloha č. 12)

je patrné, že neměl pochyb[osti, ž€ podle obsahu se jedná o návrh na \ryh]ášení no\.ých voleb do
zastupitelstva obce Hlincová Hora. Z dosavadního posfupu a přípisů Ministerstva vnitra ČR plyne, ž9
nové volby lyhlásit nehodlá, a to i přesto, že zastupitelé a nálradníci Sdíuženíleávislých kandidátú
Hlincová Hora považujíza starostu nadáe pana Ing. Karla Fouska, a to z důvodu, že své pryní rezignace
(ze dne23.4.2020) považujíza platné. Přesto z důvodu zamezení sporů o právoplatnost volby novéi}o
vedení obce i dalšíchusneseni přijímaných zbývajícímičb,řmi členy Zastupitelstva obce Hlincová Hora

vlastnoručně sepsali a podepsali nové rezignace na své lunkce a tJ,to odevzdali staíostovi obce Ing,

srrrme4lcrrxru
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Karlu Fouskovi, sta.osta obce Hlincová Hora Ing, Fousek tyto rezignace prokazalelně předal Krajskému
úřadu Jihočeského kaje nejpozději dne 3, 6, 2020, jatje zřejmé z protokolu o ústním j ednání ze dne 3.

6.2020.
Důkaz:

-

rezígnací Luďka Bárty ze dne 24. 1. 2020 (příloha č. 14)
rezisnací Ja y Ratajol)é ze ane 27. a. 2a20 (Pmoha č. 15)
rezignací Jana Kosa ze dfie 27. 4. 2020 (příloha č. 16)
rezigndcí Jiřího Jirlq ze dne 24_ 4, 2a20 (příloha č. 17)
pratokolem o ústnímjedndníze dne

3_ 6,

2020 (příloha

č 18)

vniřa ČR spočívajicív ne.vYhlášení nových voleb řeší žalobci
č. 1 a2 Zísahovou žalobou, klerou podali dne 30. 6,2020 u Měst§kého souduv Praze,
9, NezákoiDou nečinnost Mini§terstva

Důkaz:

-

žalohouždbbcůč.1a2poclanoudne30.6.2a2a],íěslšké"fusauJuýPraze(l,řítohač.tg)

IIL
To, že Zastupitelstvo obce Hlincová Hora piijalo Závažná usnesení o volbách oígánú obce, je.jich
odmčnách, ale i o maj etkopťávnich úkonech obce popsáná v

č1. I

do veřejných §ubjektivních práv žalobců.

této áloby, piedstavuj e závažný

ásah

V plípadě žalobce č. t j de o právo

na nerušený {íkon samosprálT. Pokud Zastupitelstvo obce Hlincová
Hora tvolené .,zbylými" 4 Zastupiteli ťoáodovalo o záleátostech, o kterých zashrpitelstvo při poklesu
počtu členůpod 5 a absenci náhradnlků rozhodovat nesmí (§ 90 věta dfuhá ákona o obcích),
nepochybně tífi nezákonně zasáhlo do píiáv obce, jejížvůli takové zastupitelstvo již v daných

záležitostech rcní oprávněno lYtvářet,

V případě žalobce č. 2 a žalobce č. 3 jde o právo svobodného výkonu svého mandátu za§tupitele
a výkonu funk§€ stafosty, resp. místostarosty (oba byli zkáceni i na svém rlstavním pťá.Vu na rcvný
přístup k voleným ajiným veřejným funkcírn podle čl. 2l odst. 4 Listiny ákladnich pťáv a svobod). Na
tom nic nemění ani okolnost, že žalobce č. 2 a žAlobce č. 3, tj, dosavadní starosta a dosavadní
míslostarosta, íeágnovali po volbách konaných díe l 4, 3. 2020 na své mandáty zástupitelů, neboť podle
§ I07 zákona o obcích dosavádni §tarosta vobdobíod€ dnevoleb alo zastupitel§tv. obce alo zvol€ni
íoYóhostarosty nebo mí§to§tařo§ty rTkonává §vé pravomoci a §tejíě tak do§avadní místo§tarosta.
Pokud by] no\.ý staíosta a místostarosta zvolen nezákonně, je zásai do práv dosavadního stalosty
a dosavadního místostarosty zjevný,

je občaiem ob§e Hlincová Lhota, který byl protipnámími rozhodnutimj přijatými na
ustavujícímzasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora konaném dne 28. 4, 2020 zasažen mj. na svém
aktiwím i pasivním volebním prá\''lr a také na svéll1 právu, aby samospráWá korporace, kterou káždá
Čt\,Ttý žalobce

obec je, hospodařila s péčiiádného hospodláie. Rovněž bylo porušeno jeho právo účastnitse jednání
zastupitelstva obce o ávažnémmajetkoprá\Ťtím bodu t_ikajícím Se ne\"ýhodné nájeinní smlouvy mezi
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obcí a Sportovním klubem Hlincovka o. s., neboť infomace
nebyla předem zveřejněna.
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jednáni zastupitelstva obce s tímto boalem

Pátý žalobce byl za§žen stejně jako žalobce č. 4, Navic byl protipťávním posfupem žalovaného za§ažn
v prár'lr na svobodný \n_ýkon mandátu člena asfupitelstva obce, když je ža]ovaným íozporováno jeho
odstoupení z flrnlrce.

Roáod[uti přijatá rla Usta.Vuj ícim zasedání Zasírpitelstva obce Hlincová Hoía konaném dne 28. 4. 2020
jsou neplatná pío íozpor § ust. § 90 větou druhou zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecni ďízení),
v platném Z1ění, S otileden na to, že počet zastupitelů poklesl pod pět, nemůžezastupitelstvo obce
íoáodovat o áležtostech podle § 84 odst,2 a § 85 zákona o obcích, s ilrjimkou přijímání rozpočto\.ých
opatřeíúa stanovení pTavidel rozpočtovéhoprovizoria. Konkrétně zastupite]stvo mj. nemůžepodle 84
§
odst. 2 písm, m) volit z řad členůzastupitelstva obce starostu, místostarosty a dalši členy rady obce
(radní) a odvolávatje z funkce, stanovit počet členůrady obce, podle § 84 odst. 2 písm. n) stanovit výši
odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce.

Žalobci

Se domnívají, že usnesení Zastupitelstva obce Hlincová Hora speciíikovaná ad čl. I a ad čl, Il
bod 7 této žalobyj e nuho považovat za roáodnutí ve smyslu § 65 s.ř.s. Judikafuía povážUj e za takováto

Ioáodnuti obecně akry, keTé ,jsou výsledkem fomalizovaného říZení Upraveného prá\,ními předpisy''.
Např. za rozhodnuti podle § 65 s,ř,s. bylo uznáno \.yrozumění o žádosti o piezkoumání maturitní
zkoušky, roáodnutí o ukončeni admiíistrace ádosti o poslqrtnutí dotace či Toáodílutí ve věci
nejmenování profesolem (recentně srov, usnesení rozšířenóho s€nátrr NsS č j. I Ás 43612017 * 43 zE
dne 17. 9. 2019, podle nějž souhlasy \rydávané stavebním úiadem podle stavebniho aákona jsou
roáodnutími podle § 65 s.ř.s., čímžbyl překonán starší názor, že je proti nim nutné bránit se ásahovou
žalobou). Proto žalobci usnesení přijatá žalovaným na zasedlíní Zastupitelstva obce Hlincová Hora
napadaji touto správní žalobou.

Iv,
Návrh na přiznání odkladného účinku
soud na návrh žalobce po \.f,jádření ža'ovanéhousnesením přimá žalobě odkladný účinek,jestliže by
yýkon nebo jiíéprá\,ní nísledky roáodnutí aumenaly pro žalobce nepoměrně větší
újmu, než jaká
přimáním odkladnébo účinkumůževzniknout j iným osobám, a j estliže to nebude v rozpolu s důležtým
veřejným zájmem,

Žalobci jsou přesvědčeni, že v předmětném případě jsou podmíŇy pro přiaÉníodkladného účiŇu
splněny. To proto, že v případě naplnění usneseni uvedených včl, I této žlaloby by došlo kvelmi

ávažnému ásahu do jejich subjektivních veřejných práv specifikovaných ad čl. II1 této žlaloby, Na
přiznání odkladného účintuexistuje i veiejný záj€m, spočívající
neien v áimu na zachovávlíní
ákonílosti, ale také v zájmu na efeklil,ním hospodařeni obce, kt€ré je postupy nového samožvaného
vedení obce ohoženo (když zastupitelstvo rušíusneseni zastupitelstva předchozího). Z těchto důvodů
álobci náYrhují, abyjejich žalobě byl přiznán odkladný účinek.
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Ždobci upozorňují, že pokud by Ministerstvo vnitía po§tupovalo v souladu se s\.ými dozoíovými
pravomocemi podle § l24 ákona o obcíctL došlo by k pozastavení Ýykonatelnosti usnesení uvealených
v čl, I této žaloby jeho rozhodnutím. Ministeístvo vnihaje však nezákolmě nečinné, a přotož€ dozoí je
postupem z moci úřední, nemají žalobci j inou Dložnost ocfuany s\"ých práv než správní žalobu.

Jak bylo uvedenó výše, íoáodnutím Zastupjtelstva obce Hlincová Hora ze dne 28, 4. 2o2o, konkétně
usnesenim č. 1 1, bylo ?Ťušeno usnesení č. 65 zápis u ř. 13/2019 zE dne 17 . 10. 20 19 o yýpovědi smtouly
o nájmu spoítovniho areáu ze dne t5. 9. 2008 a o odstoupeni od smlou}y o spolupráci mezi žalobcem

č. 1 a spolto\,tím klubem SK Hlincovka. Tato nájemní smlouva je přitom pro žalobce č. 1 extéÍnně
n€\.ýhodná" když v č1. m odst. 2 stanoví nájemné za tržíváníněkolika pozen*ů speciíikovaných v čl.
v souhrnné \aiši 1 Kč, Rorněž za nájem věcí movitých stanovi v č1.III odst.4 nájemné 1 Kč. Zrušením
\:ípovědi této nájemní smlouly tedy žalobci č, 1 vznikla \"ýmamná ekonomická í!júa,když postup

í

žalovanéhoje navíc v rozporu s § 38 odst. l Zikona č. 128/2000 Sb,, o obcich (obecní zřízeni), v platném
zÉní,neboť v íapadeném lozhodnutí (usneseni ž]alovaného) nebyl uveden žádný důlež|ýzájem obc€,
pro líerý by mělo být nájemné najiné než tržníúrovni, Postup žalovaného je rovněž v rozporu s 39
§
odst. l téhožákona (nebyl zveř€jněn ádný nový záměr uvedené nemovitosti pronajmout),

Důkaz:

-

nájehní ýnlolNou uzaýíenau ]nezi Obcí ] íncoyá Hora a Spořlayním
]5, 9, 20a8 (přílohu č.20)

kt

ubem Hlincoýka

a,. (he

v.
Návřh na lTdání předběžného opatření
Podle nizoru žalobcůjsou splněny podmínry pro postup podle § 38 soudního ládu sprá\.niho, tedy pro
\.f,dání předběžného opaťení. s ohledem na to, že zde existují dvě osoby, které se považují za starostr
obce Hlincová Hora (obdobně u místostaíostů),jejistě plně na místě upťavit poměry účastníků.Pokud
by nové vedení obce p}ijímalo ve stávajicím stal'lr právní nejistoty roáodnutí podle zákona o obcích,

která by pak musela být po zíušenívolby tohoto nového vedení, resp, po nových volbách do

zastupitelswa obce zrušena, molLla by vzniknout vážná újma nejen ža]obcůmč. 1 a 2, ale celé obci.
Pokud by bylo následně shledáno, že zastupit9]stvo přijímalo svá roáodnutí protiprávně, neboť de iure
jeho píavomoc přijímat rozhodnutí v důsledku poklesu počtu zastupitelů pod 5 zanikla, byla by jeho

roáodnutí neplatná, což by molrlo způsobit újmu i ďetím subjelcům, např. kontralrentum obce.

Je tedy

plně namístě, aby soud uložl Zasfupitelstvu obce Hlincová Hora zdTžet se přij lrnání j a]qichkoliv dalších
rozhodnuti, které neýŤípodle § 90 věta druhá zákona o obcích za situace pokiesu počtu zastupitelů pod
5

přijímal,

vL
Závěreč ý náYrh

z

r.ýše uvedených důvodůžalobci navrhují, aby §oud

zahájil řízetrí a náslealně wdal tento
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ob€€
lllincová EoŤa ze dne 28. 4. 2020 č. 7, kterým byl starostou obce
RNDŤ. Jos€f Petrášek, ušne§€ní Zástupitelstva obce Hlincová Hora ze alne
28.,t.2020 č.8, kterýn byla místostaro§tkou obce Elincová ffora zvol€ná Mgr, IloDa Bláhová,
Usne§ení za§tupit€Istva
obce Hlincová Horr z€ dne 28. 4.2020 Č. 9, kt€Ým byl před§eilou
kontŤolííhoťboru zvolen Ing. Jiří Můlter a členy Jařo§lav P€třů á zdeněk ZuDt a př€dsedou
I. U§nesení za§tupitel§tvá

Hlincová HoŤa zvol€n

finančniho ťboru Bc. Jall llavelka a čIeny Michal Konýč€k a lva Mit l(ová, usn€§ení
za§tupit€l§tva obc€ Hlincova Horá ze dne 28. {. 2020 č. 10, kt€rým byly §chváleny odměny pro
neuvolněné funkce zasfupitelŮ následovně| starosta 28.000 Kč, místostarostka 25.000 KČ,

lýbořu 2.800 Kč, čI€n \"ýboru 2.000 Kč, čI€n zastupitel§tvn 1.400 Kč a u§nesení
zastupitelstva obc€ Hlincova IIořa ze dne 28. 4. 2020 č. 11, kterí.rn bylo zťušetro u§ne§ení č. 65
zápisu č. 13/2019 ?f dn€ 17. 10. 2019 o r"ýpovědi smlourY o nájmu spoŤtovního areálu ze alne 15.
9. 2008 a o odstoupení od §mlouw o §polupráci mezi obcí a sportovním klub€m sK Illincovka se
zruŠují.
předseda

II. Žalobě se přiznává odkladný účinek.
III. Žalovaíému se ukládá, aby §€ zdržel jakéhokoliv rozhodování poille § 84 odst.2 á § 85 zákona

č. 1281000 sb., o obcích (ob€cní zřízeno, v platném znění.

IV. Žalovaný je povinen uhradit žálobcůmnáhřádu nákladů řízení k rukim jejich práÝniho
ástupce do tří dnŮ od přávní moci rozsudku.

obec Illincová Hora
Ing. Kar€l Fous€k
Ing. Karel stroleíý
Bc. Pavel Petrželka
Mgř. Aleš Féjfař, Ph.D.
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