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USNESENÍ 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 11.08.2015 od 14:20 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

98/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

99/6/15 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: P. Plívu a V. Grešla. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

100/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemku p.p.č. 368/16 o výměře 371 m2, ostatní 

plocha-silnice, v k.ú. Dolní Malá Úpa, z majetku obce Malá Úpa do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje na základě zveřejněného Záměru obce č.1/2014. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

101/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí obce Malá Úpa, jako jediného společníka 

společnosti Malá Úpa s.r.o. v likvidaci, IČ: 25954148, o poskytnutí peněžitého příplatku 

mimo základní kapitál ve výši 80.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 

podpisem Rozhodnutí. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

102/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství č. 

129 250 s názvem Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na 

projekt „Rekonstrukce ČOV Černá voda“. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

103/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva životního 

prostředí s názvem Program podpory obcí ležících v regionech národních parků. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

104/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru ve výši 130.000 Kč jako odměnu za 

umístění v soutěži „Čistá obec 2014“ s tím, že finanční dar bude využit na úhradu nákladů 

v oblasti ochrany životního prostředí. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu obce. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

105/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje odepsání pohledávek obce vůči společnosti Hammer Time 

s.r.o., IČ 25647661, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, v celkové výši 

95.637 Kč. 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) 
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106/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o výkonu části 

přenesené působnosti, uzavřenou s Městem Trutnov, se sídlem: Slovanské nám. 165, Trutnov. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

107/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o výkonu funkce likvidátora 

mezi společností Malá Úpa s.r.o., v likvidaci, IČ: 25954148, zastoupenou jednatelem 

Martinem Prokopem, a likvidátorem této společnosti Ing. Jakubem Kultem, narozeným 

6.6.1982, bytem Velké Svatoňovice 315, 543 35. Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem 

smlouvy jednatele společnosti Martina Prokopa. 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 

108/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Směrnici pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

109/6/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce 

č.3/2015, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Malá Úpa č. 3/2008 a 2/2009. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

1. Stav plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva. 

2. Rozpočtové opatření č.7/2015 provedené starostou. 

3. Informaci o zřízení Stavební komise. 

4. Informaci o hasičské jednotce obce. 

 

 

 

V Malé Úpě dne 13.08.2015 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


