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USNESENÍ 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 21.12.2016 od 14:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

187/16/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

188/16/16 

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

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

189/16/16 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení roční inventarizace majetku obce se stavem 

k 31.12.2016 a jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda – Josef Malý, členové: 

Zbyněk Mohorn, Robert Hudrlík, Karel Engliš, Tomáš Papež, Lenka Brožová. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

190/16/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčního majetku obce dle seznamu a jeho 

následnou likvidaci. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

191/16/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 16/2016. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

192/16/16 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce ČOV Černá Voda“ a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11558 s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

193/16/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pitné vody, dodávané odběratelům (vodné) pro rok 2017 ve 

výši 32,43 Kč /m3 včetně DPH.. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

194/16/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody odvedené kanalizací a vody odpadní čištěné (stočné) pro 

rok 2017 ve výši 65,72 Kč /m3 včetně DPH. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

195/16/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, 

uzavřené dne 29.1.2009 mezi obcí Malá Úpa a firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o., v 

předloženém znění, kdy obec Malá Úpa bude mezi občany rozdělovat pouze 2 typy známek: 

známky na týdenní svoz odpadových nádob nebo jednorázové známky na popelnice. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
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196/16/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Plán zimní údržby pozemních komunikací a 

vybraných ploch v obci Malá Úpa – zima 2016/2017. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

197/16/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v 

rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR č. 117D72100. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva.  

 

 

 

 

 

V Malé Úpě dne 23.12.2016 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 


