
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 07.03.2018 od 14:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

280/26/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

281/26/18 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Pavla Urbana a Vratislava Grešla. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

282/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce ve výši 11.000 

Kč za úsilí věnované žádostem o dotace v měsíci lednu 2018. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1) 

283/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácet v roce 2018 příspěvek ve výši 2.500 Kč dětem ve 

věku 6 – 18 let s trvalým bydlištěm v obci Malá Úpa na volnočasové aktivity. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

284/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Východní Krkonoše a Lubawská 

brána žijí kulturou a sportem“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078 ve výši 

2.880 EUR (povinný 10 % podíl obce) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé výdaje. 

Projekt je realizován v letech 2018 – 2020 a je spolufinancován z Programu INTERREG V – 

A ČR – Polsko. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

285/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 2/2018. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

286/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

287/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2018 pro zřizování věcných břemen. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

288/26/18  

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí SOVK, 

kde v bodě III. byla rozšířena činnost svazku o činnost „Pověřence“. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

 

 



  

Stránka - 2 - z 2 
Zapsala: Lucie Voborníková 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva 

b) Informaci o provozovateli vodovodu a kanalizace. 

c) Informaci o dohodě o poskytování příspěvku městu Svoboda nad Úpou 

d) Informaci o nájemní smlouvě - filmaři. 

e) Informaci o darovací smlouvě – p. Uher 

 

 

 

V Malé Úpě dne 12.03.2018 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 


