
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 15.05.2018 od 14:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

289/27/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program 27. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

290/27/18 

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

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

291/27/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku městu Svoboda nad Úpou ve 

výši 151.200 Kč. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

292/27/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 5/2018. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

293/27/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-2011917/VB/1 (Horní Malá Úpa – 

knn p.č.166/5 objekt Uher), za účelem uložení kabelového vedení NN s předpokládaným 

rozsahem (délkou) 64,9 bm přes p.p.č. 168/3, 168/12, 548 a 456/2 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, za sjednanou jednorázovou náhradu ve 

výši 51.920 Kč + DPH. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

294/27/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a právu provést stavbu 

s manžely Uhrovými (jako stavebníkem), na základě níž je stavebník oprávněn umístit a 

provést na části pozemkové parcely p.č. 427, v k. ú. Horní Malá Úpa vybudování kanalizační 

a vodovodní přípojky, na základě které se obec Malá Úpa jako vlastník služebné pozemkové 

parcely dále zavazuje v budoucnu zřídit ve prospěch stavebníka úplatnou služebnost 

inženýrské sítě, tedy věcné břemeno uložení, vedení, provozování a udržování podzemní 

kanalizační přípojky a dvou vodovodních přípojek na části pozemkové parcely p.č. 427, v k. 

ú. Horní Malá Úpa.. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

295/27/18 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se společností Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a.s., za účelem zjištění možnosti vložení obecní kanalizace do majetku této akciové 

společnosti a žádá předložení zjištěných skutečností na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

296/27/18 

Zastupitelstvo obce ruší Směrnici o finanční kontrole organizací, založených obcí Malá Úpa, 

která byla schválena dne 17.6.2009 usnesením číslo 63/18/09. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
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Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva 

b) Rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018 provedené starostou. 

c) Informaci o nové směrnici o finanční kontrole schválené starostou. 

d) Návrh změn průběhu obecní hranice mezi obcí Pec pod Sněžkou (k.ú. Velká Úpa II) a 

obcí Malá Úpa. 

 

 

 

V Malé Úpě dne 17.05.2018 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 


