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USNESENÍ 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 16.06.2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

66/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

67/5/15 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: J. Malého a V. Grešla. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

68/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčního majetku obce z evidence a jeho 

následnou likvidaci předáním firmě DLNK s.r.o.: 

- inventární číslo: 000/010613 – 1 ks externí disk  

- inventární číslo: 000/010611 – 1 ks počítač AMD 64 Athlon  

- inventární číslo: 028/010507 – 1 ks skener HP ScanJet  

- inventární číslo: 000/010618 – 1 ks externí DVD mechanika  

- inventární číslo: 028/010319 – 1 ks počítač Celeron   

- inventární číslo: 000/010620 – 1 ks tiskárna HP  

- inventární číslo: 000/010612 – 1 ks monitor Asus  

- inventární číslo: 028/010380 – 1 ks počítač  

- inventární číslo: 028/010514 – 1 ks tiskárna HP  

- inventární číslo: 028/010321 – 1 ks monitor Acer  

- inventární číslo: 028/010384 – 1 ks počítač  

- inventární číslo: 028/010341 – 1 ks tiskárna HP  

- inventární číslo: 028/010322 – 1 ks monitor Acer  

- inventární číslo: 028/010344 – 1 ks skener Canon  

- inventární číslo: 028/010251 – 1 ks tiskárna HP 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

69/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Oznámení o prodeji majetku obce - Škoda Felicia 

Fun s nejnižší nabídkovou cenou 10.000 Kč a následný prodej tohoto majetku zájemci s 

nejvyšší nabídkou. Podpisem smlouvy o prodeji zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

70/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru formou bezúplatného převodu pozemku st.p.č. 152 

v k.ú. Dolní Malá Úpa (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2, p.p.č. 393/2 v k.ú. 

Dolní Malá Úpa (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 173 m2, p.p.č. 493/3 v k.ú. Horní 

Malá Úpa (ostatní plocha) o výměře 1060 m2, p.p.č. 176/9 v k.ú. Horní Malá Úpa (ostatní 

plocha - silnice) o výměře 105 m2 od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných 

nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této 

smlouvy. Obdarovaný může  předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu 

dárce. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

71/5/15 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa mění usnesení č. 45/3/15 ze dne 13.3.2015 na znění:  
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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 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: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

72/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 6/2015. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

73/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru podle občanského zákoníku ve výši 

38.700 Kč pozůstalým za účelem zmírnění následků škod po požáru. Podpisem darovací 

smlouvy zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

74/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru podle občanského zákoníku ve výši 

1.450 Kč na činnost Místní akční skupiny Krkonoše z.s., IČ 27005844 se sídlem Prostřední 

Lánov 39, 543 41 Lánov, ve výši 10,-Kč na jednoho obyvatele pro rok 2015 dle počtu 

obyvatel obce  k 1.1.2015. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo obce pověřuje starostu. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

75/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Úpa spolku Pro 

kulturu a sport v Malé Úpě, o.s., IČ: 28560370 ve výši 25.000 Kč na pořádání kulturních akcí 

Jarmark a Krakonošovy toulky. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory v předloženém znění. Dotace bude poskytnuta na účet 

příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

76/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Malá Úpa s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením za rok 2014, a to s výhradami. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

77/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Malá Úpa za rok 2014 s výhradou. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

78/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malá Úpa 

za rok 2014 a přijímá Opatření k nápravě chyb a nedostatků v předloženém znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

79/5/15 

Zastupitelstvo obce mění usnesení č. 29/2/14 ze dne 30.12.2014 na znění:  

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2015 dle 

zveřejněného návrhu. Závaznými ukazateli rozpočtu obce v r. 2015 jsou schváleny jednotlivé 

paragrafy (celková hodnota jednotlivých paragrafů). Příjmy rozpočtu: 7 821 460,-Kč, výdaje: 

7 770 825,-Kč. Rozpočet obce Malá Úpa je schválen jako přebytkový. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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80/5/15 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. (2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

 

1) Rozpočtová opatření v částkách do výše 100 000 Kč: 

a) jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky 

na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový objem výdajů) 

b) v případech použití nových, nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů (zvyšuje se objem příjmů a výdajů) 

2) Rozpočtová opatření v částkách nad 100 000 Kč může starosta samostatně provádět jen 

v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

(např. dotace) 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, 

provedeném v kompetenci starosty obce a jeho zdůvodnění na nejbližším následujícím 

zasedání zastupitelstva obce. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

81/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci projektu s názvem „Vybavení obce Malá Úpa jednotným základním 

mobiliářem“ a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v režimu de minimis č. 

15POV02-0062/TR/INV. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

82/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Podpora činnosti turistického 

informačního centra v Malé Úpě“ a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v režimu 

de minimis č. 15CRG04-0044. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

83/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění úroků z prodlení z dlužné částky ve výši 6.022 Kč. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

84/5/15 

Zastupitelstvo obce volí předsedou Finančního výboru Josefa Malého. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

85/5/15 

Zastupitelstvo obce volí členem Finančního výboru Vratislava Grešla. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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86/5/15 

Zastupitelstvo obce odvolává předsedu Kontrolního výboru Ing. Martina Kulíka. 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 

87/5/15 

Zastupitelstvo obce volí předsedou Kontrolního výboru Jaroslava Linharta. 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 

88/5/15 

Zastupitelstvo obce volí členem Kontrolního výboru Ing. Martina Kulíka. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

89/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku Obce Malá 

Úpa č. 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá 

Úpa. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

90/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku Obce Malá 

Úpa č. 2/2015 – o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí obce. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

91/5/15 

Zastupitelstvo obce odvolává Michala Voříška z výkonu likvidátora společnosti Malá Úpa 

s.r.o. v likvidaci. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

92/5/15 

Zastupitelstvo obce ukládá Michalu Voříškovi  

- neprovádět do doby zapsání změny likvidátora v obchodním rejstříku žádné právní 

úkony a dispozice s majetkem bez souhlasu obce Malá Úpa 

- připravit do 30.6.2015 předávací protokol, jehož součástí zejména budou: 

a) kompletní účetní dokumentace společnosti, a to i za období před vstupem do 

likvidace, 

b) veškeré originály smluv uzavřených likvidátorem za dobu likvidace, 

c) přehled pohledávek aktuálních, promlčených nebo nezažalovaných, 

d) přehled závazků, 

e) přehled účtování transakcí mezi obcí Malá Úpa a společností Malá Úpa s.r.o. 

v likvidaci za dobu likvidace, 

f) věcný seznam movitého i nemovitého majetku, 

g) veškeré jiné agendy související s průběhem likvidace  

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

93/5/15 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa jmenuje likvidátorem společnosti Malá Úpa s.r.o. v likvidaci, 

IČ: 25954148, Ing. Jakuba Kulta, IČ: 73996408. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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94/5/15 

Zastupitelstvo obce ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 24.3.2014. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

95/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Malá 

Úpa a společností Mega Plus s.r.o., IČ: 647 93 281, se sídlem: Janské Lázně č.p. 265, PSČ 

542 25. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

96/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo pro tvorbu webové prezentace mezi Obcí Malá 

Úpa a Martinem Macke, IČ: 71532447, adresa: Baarova 1541/42, 14000 Praha 4. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) 

97/5/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb č. 

W150601mezi Obcí Malá Úpa a Hi-next.cz s.r.o., IČ: 03795799, Roty Nazdar 500, 541 01 

Trutnov. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

1. Rezignaci Ing. Tomáše Valera na mandát člena zastupitelstva obce Malá Úpa ke dni 

27.05.2015. 

2. Složení slibu člena zastupitelstva Pavla Urbana. 

3. Stav plnění usnesení z 3. a 4. zasedání zastupitelstva. 

4. Rozpočtové opatření č.3/2015, 4/2015, 5/2015 provedené starostou. 

5. Objednání přezkumu hospodaření obce za rok 2015 starostou obce u Královéhradeckého 

kraje. 

6. Přidružené členství obce Malá Úpa v Asociaci horských středisek ČR. 

7. Bezúplatný převod pozemku od obce Královéhradeckému kraji 

8. Informaci o strategickém plánu obce 

 

 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

V Malé Úpě dne 19.06.2015 

 

 

 

 


