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USNESENÍ 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 09.02.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

137/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

138/9/16 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Jaroslava Linharta a Josefa Malého. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

139/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení Záměru č. 2/2016 prodat část pozemku č. 162 o 

výměře cca 6m2 v k.ú. Horní Malá Úpa, který je ve vlastnictví obce.  

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

140/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-2013977/2, na zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy přes p.p.č. 427 v k.ú. Horní Malá Úpa, 

mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako budoucí 

oprávněnou a Obcí Malá Úpa jako budoucí povinnou. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

141/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi stavebníkem Ing. 

Michalem Jaškem, bytem Býšť č.p. 170, 533 22, nar. 11.1.1964 a Obcí Malá Úpa jako 

vlastníkem pozemků č. 168/3, 168/17, 170/8, 452/1 a 455 vše v k.ú. Horní Malá Úpa. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 

142/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 13/2015. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

143/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Nařízení obce Malá Úpa č.1/2016, kterým 

se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Malá Úpa. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

144/9/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektu na instalaci svodidla na místní komunikaci u 

Pensionu U Mlýna ve Spáleném Mlýně s následnou realizací do září 2016. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva.  

b) Informace o inventuře, výtvarné dílně, programu v Galerii a oslavách 450 let. 

 

 

V Malé Úpě dne 10.02.2016 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 


