
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 1. – ustavujícího - zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 30.10.2018 od 14:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

1/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí ověřovateli zápisu: Viktora Popule a Nikolu Schimmera. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

2/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje program 1. zasedání dle zveřejněného návrhu 

programu. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

3/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

4/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 

5/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí starostou obce Malá Úpa Karla Engliše. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 

6/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí místostarostou obce Malá Úpa Hedviku Čepovou. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 

7/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

8/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí předsedou finančního výboru Vratislava Grešla. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

9/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí předsedou kontrolního výboru Zuzanu Semerádovou. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

10/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí členy finančního výboru Josefa Malého a Lenku 

Brožovou. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

11/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí členy kontrolního výboru Františka Jeňka a Evu 

Havelkovou. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 
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12/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 

10/2018 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

13/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje v předloženém znění aktualizovanou Směrnici pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

14/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zadávací dokumentaci pro sektorovou veřejnou 

zakázku s názvem - Služby provozovatele na akci „Provozování Obecního vodovodu v obci 

Malá Úpa“ vč. příloh a vč. návrhů Služební provozní smlouvy, jejímž účelem je sjednání 

věcných, obchodních a provozně technických podmínek provozování vodovodu ve vlastnictví 

obce Malá Úpa, který slouží k zásobování pitnou vodou na území obce Malá Úpa (dále jen 

zadávací dokumentace), dle návrhu zpracovaného a předloženého společností PROVOD – 

inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, IČ: 250 23 829, a souhlasí 

se zadáním sektorové veřejné zakázky. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

15/1/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zadávací dokumentaci pro sektorovou veřejnou 

zakázku s názvem - Služby provozovatele na akci „Provozování Obecní kanalizace v obci 

Malá Úpa“ vč. příloh a vč. návrhů Služební provozní smlouvy, jejímž účelem je sjednání 

věcných, obchodních a provozně technických podmínek provozování kanalizace ve 

vlastnictví obce Malá Úpa, která slouží k odvádění a čištění odpadních vod na území obce 

Malá Úpa (dále jen zadávací dokumentace), dle návrhu zpracovaného a předloženého 

společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, IČ: 

250 23 829, a souhlasí se zadáním sektorové veřejné zakázky. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 29. zasedání zastupitelstva 

b) Informaci o podpoře Tvořivých dílen v prostorách budovy OÚ 

c) Informaci o pronájmu bytů na Infocentru 

d) Informaci o procesu schvalování Rozpočtu pro rok 2019 

e) Informaci o rekreačních poplatcích s výhledem na změnu od roku 2020 

f) Informaci o převzetí kostela od církve 

g) Informaci o dotaci na hasičskou zbrojnici 

 

 

V Malé Úpě dne 31.10.2018 

 

 

 

………………………      ……………………… 

Ing. Karel Engliš, v.r.       Hedvika Čepová, v.r. 

starosta obce        místostarosta obce 

 

 

 


