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USNESENÍ 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 29.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

178/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

179/15/16 

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

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

180/15/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce obecní 

ČOV Černá Voda v předloženém znění s firmou GASCO, s.r.o. a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

181/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 14/2016 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

182/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny 

a.s., ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č. 1303685339/0800 až do výše 660.000 Kč 

se splatností do 31.12.2017. Způsob zajištění úvěru: peněžité závazky vzniklé na základě této 

smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími 

rozpočtovými příjmy obce ). 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

183/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce elektrické s dodavatelem: ČEZ 

Prodej s.r.o, IČ 27232433 se sídlem Praha 4, Duhová 1/425. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

184/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2017 dle zveřejněného návrhu. 

Závaznými ukazateli rozpočtu obce v r. 2017 jsou schváleny jednotlivé paragrafy (celková 

hodnota jednotlivých paragrafů). Příjmy rozpočtu: 9.027.460 Kč, výdaje: 8.886.730 Kč. 

Rozpočet obce Malá Úpa je schválen jako přebytkový. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

185/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0394546419 

ze dne 3.12.2013 od České spořitelny a.s., spočívajícím ve snížení pevné úrokové sazby na 

1,57 % per annum. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
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186/15/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování použitého projektoru 

Panasonic od Františka Vysloužila,  bytem V. Špály 2, 796 01 Prostějov. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 14. zasedání zastupitelstva.  

b) Informaci o navýšení ceny od Transport Trutnov a jednání o snížení ceny. 

 

 

V Malé Úpě dne 30.11.2016 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


