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USNESENÍ 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 13.06.2017 od 16:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

218/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

219/19/17 

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

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

220/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného převzetí kostela sv. Petra a Pavla, 

apoštolů, na st. p. 1 v k.ú. Dolní Malá Úpa, kulturní památka rejstříkové číslo 24610/6-4581, 

hřbitova na p. p. 210 o výměře 1201 m2 v k.ú. Dolní Malá Úpa a márnice na st. p. 120 na 

hřbitově v k.ú. Dolní Malá Úpa, od dárce Římskokatolická farnost Janské Lázně, Horská 64, 

Horní Staré Město, 54102 Trutnov, konkrétně bezúplatné nabytí uvedených parcel v obci 

Malá Úpa, k.ú. Dolní Malá Úpa, do majetku obce Malá Úpa. 

(pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0) 

221/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu číslo IV-12-

2015191/VB/01, na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy přes p.p.č. 

156/3 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) 

222/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 7/2017. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

223/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Malá Úpa s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením za rok 2016, a to s výhradami. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

224/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Malá Úpa za rok 2016, a to s výhradami. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

225/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malá Úpa 

za rok 2016 a přijímá Opatření k nápravě chyb a nedostatků v předloženém znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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226/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Úpa 

Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 

70889546, ve výši 7.169 Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

227/19/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2017 s názvem „Pravidla pro označování budov“. 

(pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva.  

b) Rozpočtové opatření č. 6/2017. 

c) Informaci o záměru vybudování náměstíčka. 

d) Zápis ze stavební komise. 

e) Informaci o výběru poplatků. 

f) Informaci k rušení nočního klidu. 

 

V Malé Úpě dne 14.06.2017 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 


