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USNESENÍ 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 19.07.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

160/12/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

161/12/16 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Pavla Plívu a Jaroslava Jirotku. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

162/12/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky (výběrového řízení) 

na stavební práce s názvem "Rekonstrukce obecní ČOV Černá Voda"  s tím, že vítězem 

zakázky se s celkovou nabídkovou cenou 11.723.845,- Kč včetně DPH stává společnost 

GASCO spol. s r.o., IČ: 15049035, sídlem náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice. Zastupitelstvo obce  se ztotožňuje s návrhem hodnotící komise této zakázky dle 

výsledků jejího jednání, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění s vítězem 

výběrového řízení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

163/12/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Vladimírem Solařem, bytem Pod 

Svahem 1520/14, 147 00 Praha 4 - Braník., a Ing. Hanou Solařovou, bytem U Klavírky 

2627/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je omezení vlastnického práva k obce k 

nemovité věci, spočívajícím ve zřízení služebnosti cesty přes část pozemkové parcely p.č. 

167/1, trvalý travní porost, v obci Malá Úpa, katastrálním území Dolní Malá Úpa, a to v 

rozsahu dle Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

číslo plánu 300-193/2016, vyhotoveného spol. Geodézie Trutnov s. r. o. Služebnost cesty se 

zřizuje na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 10.000 Kč, ve prospěch vlastníka stavební parcely 

p.č. st.52, zastavěné plochy a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 56, objekt k bydlení; a ve 

prospěch vlastníka pozemkové parcely p.č. 167/3, trvalého travního porostu, vše v obci Malá 

Úpa, katastrálním území Dolní Malá Úpa. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

164/12/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru ve výši 130.000 Kč jako odměnu za 

umístění v soutěži „Čistá obec 2015“ a smlouvu v předloženém znění s tím, že finanční dar 

bude využit na úhradu nákladů v oblasti ochrany životního prostředí. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

165/12/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 8/2016. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

166/12/16 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k prověření dovážky zeminy na území obce Malá Úpa a 

informování o výsledku. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
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Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva.  

b) Informaci o zadání veřejné zakázky malého rozsahu o dodávce česlí. 

 

 

 

 

 

. 

V Malé Úpě dne 19.07.2016 

………………………      ……………………… 

Ing. Karel Engliš, v.r.       Pavel Plíva, v.r. 

starosta obce        místostarosta obce 

 

 


