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USNESENÍ 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 13. 3. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

42/3/15 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

43/3/15 

Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: J. Malý a J. Linhart. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

44/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

45/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 

IV-12-2001921/5, na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (zemního 

kabelového vedení NN) přes p.p.č. 112/16, parc.č. 168/12, parc.č. 427, parc.č. 456/2, parc.č. 

456/3 a parc.č. 549 v k.ú. Horní Malá Úpa, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

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

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

46/3/15 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem kupujících M. V. a E. N. na slevu z kupní ceny. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

47/3/15 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši 12.500 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne 13.3.2015. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) 

48/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 1/2015.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

49/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje dle  ust. § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích  (obecní 

zřízení)  uzavření Dohody o splátkách splatného dluhu s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

se žadatelem: Z. K., IČ 72208945, Strašice 300, 338 45 Strašice. Zastupitelstvo obce Malá 

Úpa stanovuje výši měsíční splátky: 5000,-Kč s počátkem splácení: duben 2015. Výše dluhu a 

placení úroku z prodlení jsou stanoveny Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově č.j. 30 C 

188/2013-30ze dne 23.5.2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové 

č.j.47Co334/2014-85 ze dne 27.01.2015.  

Podpisem Dohody o splátkách zastupitelstvo obce pověřuje starostu.     

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
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50/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí jednorázového daru podle občanského zákoníku ve 

výši 50.000 Kč pozůstalým za účelem zmírnění následků škod po požáru.  

Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

51/3/15 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce č. 33/2/14 ze dne 30.12.2014, tzn. 

ruší schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Malá Úpa č. 3/2014 – o poplatku za komunální 

odpad.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

52/3/15 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Karla Engliše jako určeného zastupitele pro 

spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem Územního plánu obce Malá Úpa. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

53/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávku „Automobil pro obec Malá Úpa“ dle schválené směrnice „ Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách„. Zastupitelstvo obce stanovuje základním hodnotícím kritériem nejnižší 

nabídkovou cenu. Podpisem Výzvy k podání nabídky zastupitelstvo obce pověřuje starostu.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

54/3/15 

Zastupitelstvo obce jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku „Automobil pro obec Malá Úpa“ ve složení: 1. Ing. Karel Engliš, 2. Pavel Plíva, 

3. Jaroslav Linhart, náhradník Josef Malý.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

55/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na službu „Nové logo, slogan a grafický vizuální manuál obce Malá Úpa“ dle 

schválené směrnice „ Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách„. Zastupitelstvo obce stanovuje základním 

hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky s následujícími dílčími hodnotícími 

kritérii a jejich váhou: celková nabídková cena v Kč včetně DPH (30%), kvalifikační 

předpoklady a zkušenosti s obdobnými projekty (50%) a personální zabezpečení týmu (20%). 

Podpisem Výzvy k podání nabídky zastupitelstvo obce pověřuje starostu.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

56/3/15 

Zastupitelstvo obce jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu 

„Nové logo, slogan a grafický vizuální manuál obce Malá Úpa“ ve složení: 1. Ing. Karel 

Engliš, 2. Ing. Martin Kulík, 3. Pavel Plíva, náhradník Hedvika Čepová.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

57/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 15ZPD03 „Nakládání s 

odpady a ochrana ovzduší“ vypsaném Královéhradeckým krajem. Podpisem žádosti 

zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
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58/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 15ZPD04 „Ochrana 

přírody a krajiny“ vypsaném Královéhradeckým krajem. Podpisem žádosti zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

59/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 15ZPD05 

„Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta“ vypsaném Královéhradeckým krajem. 

Podpisem žádosti zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

60/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 15ZPD06 „Praktická 

péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty“ vypsaném Královéhradeckým krajem. Podpisem 

žádosti zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

61/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 15ZPD07 „Propagace 

životního prostředí a zemědělství“ vypsaném Královéhradeckým krajem. Podpisem žádosti 

zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

62/3/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory sídelní 

zeleně“ vypsaném Státním fondem životního prostředí. Podpisem žádosti zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

1. Stav plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce. 

2. Jmenování tajemníka OÚ. 

3. Oznámení skrytých vad stavby spojené se zemí pevným základem Obci Malá Úpa jako 

prodávajícímu.  

4. Žádost A. a M. H., bytem Kostelní 952/24, Praha 7, o odkoupení části pozemku 

č.p.p 266/1 a 266/2 v k.ú. Horní Malá Úpa. 

5. Informaci o neuspokojivém stavu procesu likvidace společnosti Malá Úpa s.r.o.. 

6.   Informaci o předávacím protokolu. 

7.   Rozsudek č.j.47Co334/2014-85 - Krajský soud v Hradci Králové. 

8.   Informaci o stavební komisi. 

9. Informaci o pravidlech vjezdu a parkování na území obce. 

10. Informaci k plánovaným revizím OZV obce. 

11. Informaci o Strategickém plánu obce a zřízení pracovní skupiny. 

12. Finanční výsledky obce za rok 2014. 

13. Informaci o účasti v soutěži Čistá obec. 

14. Informaci o umístění bankomatu. 

15. Převedení finančních prostředků v rámci kompetence starosty – Rozpočtové opatření 

č. 2/2015 
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………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

V Malé Úpě dne 17.03.2015 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

J. Malý, v.r. 

 

 

 

J. Linhart, v.r. 

 

 
 

 

 


