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USNESENÍ 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 20.09.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

166/13/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) 

167/13/16 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Pavla Plívu a Vratislava Grešla. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) 

168/13/16 NESCHVÁLENO 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Mgr. Janem Boháčem, bytem Urbánkova 

3360/47, 143 00 Praha 4 – Modřany., a Ondřejem Boháčem, bytem Malé náměstí 113/6, 500 

03 Hradec Králové, jejímž předmětem je omezení vlastnického práva obce k nemovité věci, 

spočívajícím ve zřízení služebnosti cesty přes část pozemkové parcely p.č. 167/7, 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. Služebnost 

cesty se zřizuje na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 10.000 Kč, ve prospěch vlastníka 

stavební parcely p.č. st.55, zastavěné plochy a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 53, 

rodinný dům, v obci Malá Úpa, katastrálním území Dolní Malá Úpa..  

(pro: 1, proti: 0 , zdržel se: 5 ) 

169/13/16 

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce 

v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2016. 

(pro: 5 , proti: 0  , zdržel se: 1 ) 

170/13/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 10/2016. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) 

171/13/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje obce Malá Úpa na roky 2015 – 2023. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva.  

b) Informaci o ČOV Černá Voda; o chystané změně obecně závazných vyhlášek obce; o 

vodném a stočném; o auditu; o záměru pronájmu pozemků; o parkovacích místech ve 

Smrčí; o rozpočtu 2017 

 

 

V Malé Úpě dne 23.09.2016 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 

 

 


