
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 29.12.2017 od 10:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

265/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

266/24/17 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Hedviku Čepovou a Jaroslava Linharta. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

267/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 22/2017. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

268/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2018 dle zveřejněného návrhu. 

Závaznými ukazateli rozpočtu obce v r. 2018 jsou schváleny jednotlivé paragrafy (celková 

hodnota jednotlivých paragrafů). Příjmy rozpočtu: 10.939.491 Kč, výdaje: 12.093.964 Kč. 

Rozpočet obce Malá Úpa je schválen jako schodkový. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

269/24/17 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení roční inventarizace majetku obce se stavem k 

31.12.2017 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) 

270/24/17 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zrušení koncesního řízení s názvem "Provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Malá Úpa" z důvodu vyloučení jediného 

účastníka koncesního řízení, který nevyhověl podmínkám zadavatele i zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

271/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 služební provozní smlouvy na 

provozování vodovodu a kanalizace s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. se sídlem 

Trutnov, Revoluční 19, 541 01, IČO 60108711 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

272/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pitné vody, dodávané odběratelům (vodné) pro rok 2018 

ve výši 41,32 Kč /m3 včetně DPH. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

273/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody odvedené kanalizací a vody odpadní čištěné (stočné) 

pro rok 2018 ve výši 66,81 Kč /m3 včetně DPH. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
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274/24/17 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Plán zimní údržby pozemních 

komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa – zima 2017/2018. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva 

b) Informaci o dopadu novely stavebního zákona na stavební úřad. 

c) Informaci o zveřejnění návrhu zadání územního plánu obce Malá Úpa. 

d) Informaci o dlouhodobé výpůjčce trosek letadla muzeu Vrchlabí a Liberec. 

 

 

 

V Malé Úpě dne 29.12.2017 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 


