
 
Obec Malá Úpa 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

USNESENÍ 

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 19.06.2018 od 14:00 hodin na OÚ Malá Úpa 
 

297/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program 28. zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

298/28/18 

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

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

299/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Malá Úpa s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením za rok 2017, a to s výhradami. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

300/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Malá Úpa za rok 2017, a to s výhradami. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

301/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malá Úpa 

za rok 2017 a přijímá Opatření k nápravě chyb a nedostatků v předloženém znění. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

302/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro obec Malá 

Úpa. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

303/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 7/2018. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

304/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění aktualizovanou Směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

305/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci 

projektu s názvem „Úprava běžeckých tras v Malé Úpě““ a schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace č. 18CRG01-0008  s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

306/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci 

projektu s názvem „Rozšíření a podpora služeb TIC v Malé Úpě“ a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace č. 18CRG04-0036 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

307/28/18 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zadání územního plánu Malá Úpa. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
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308/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. 02/13/UBN ze dne 4. března 2013, uzavřené v souladu s usnesením č. 306/19/12 

Zastupitelstva obce Malá Úpa ze dne 12. prosince 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

10. prosince 2014, schváleného usnesením č. 581/32/14 Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 

17. září 2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. ledna 2016, schváleného usnesením č. 

122/8/15 Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 15. prosince 2015 se společností URBAPLAN 

s.r.o., se sídlem Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, IČO: 42195454. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

309/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo č. 

IV-12-2015191/VB/1 v předloženém znění, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako oprávněnou a Obcí Malá Úpa jako povinnou. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

310/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o výkonu části 

přenesené působnosti ve věcech přestupků, uzavřenou s Městem Trutnov, se sídlem: 

Slovanské nám. 165, Trutnov. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

311/28/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle 

ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, uzavřenou s Městem Trutnov, se sídlem: 

Slovanské nám. 165, Trutnov. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Stav plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva 

b) Rozpočtové opatření č. 6/2018 provedené starostou. 

c) Informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Východní Krkonoše a 

Lubawská brána žijí kulturou a sportem 

d) Informaci o vkladu kanalizace do VaKu 

e) Žádost o opravu komunikace ve Smrčí 

f) Informaci o převodu kostela do vlastnictví obce na příštím ZO 

 

 

 

V Malé Úpě dne 25.06.2018 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 


