
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 31.10.2017 od 14:10 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

251/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

252/22/17 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Hedviku Čepovou a Vratislava Grešla. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

253/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění aktualizovanou Směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

254/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění aktualizovanou Směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

255/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o souhlasu s provedením stavby 

mezi obcí Malá Úpa a SKIMU, a.s., se sídlem Nábřežní 87/2, 150 00 Praha Smíchov, kterou 

bude dotčen pozemek p.p.č. 162/1 Horní Malá Úpa v rámci stavby „Výstavba lyžařských 

sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě“. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

256/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 17/2017. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

257/22/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Koncesní dokumentaci pro koncesní řízení  s názvem 

"Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Malá Úpa", vč. příloh a vč. 

návrhu koncesní smlouvy na služby, jejímž účelem je sjednání věcných, obchodních a 

provozně technických podmínek provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Malá 

Úpa, které slouží k  zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod na území 

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

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 

Praha 5, IČ:  47116901. Zastupitelstvo obce Malá Úpa současně pověřuje starostu obce, aby 

po schválení koncesní dokumentace ze strany Státního fondu životního prostředí za obec 

Malá Úpa jako zadavatele zahájil na podkladě této koncesní dokumentace koncesní řízení o 

veřejné zakázce, která je koncesí malého rozsahu ve smyslu § 178 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) 
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258/22/17 

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

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

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva 

b) Rozpočtová opatření č. 14/2017, 15/2017 a 16/2017 provedená starostou 

c) Informace o přezkumu hospodaření – dílčí audit 

d) Informace ke smlouvám vodného a stočného 

e) Návrh zadání Územního plánu 

f) Snížení rychlosti na 40 km/hod (Pomezní Boudy, Spálený Mlýn) 

g) Finanční podpora dětí žijících v Malé Úpě 

h) Rozpočet 2018 – informace 

i) Zimní údržba místních komunikací – schůzka všech zúčastněných stran 

 

 

 

V Malé Úpě dne 03.11.2017 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


