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USNESENÍ 

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 27.10.2015 od 14:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

110/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

111/7/15 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: J. Malý a J. Linhart. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

112/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje č. 

16POV01 s názvem Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

113/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje č. 

16POV02 s názvem Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních 

komunikací, infrastruktura. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

114/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje č. 

16CRG04 v rámci programu Podpora turistických informačních center. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

115/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu o místo 

úředníka se zařazením – referent obecního úřadu - na pracovní smlouvu do max. 0,5 úvazku. 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

116/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Malá Úpa č.1/2015 k odstraňování závad ve 

sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků s uvedenými změnami. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

117/7/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch 

v obci Malá Úpa – zima 2015/2016 s uvedenými změnami. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

b) Informaci o spolupráci s poskytovatelem wi-fi připojení. 

c) RO č.8/2015 a č.9/2015 provedené starostou. 

d) Informaci o strategickém plánu. 

e) Informaci o podané žádosti o dotaci na úpravu lyžařských běžeckých tratí 2015/2016. 
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f) Informaci o přípravě Rozpočtu 2016. 

g) Informaci o vydání pamětní knihy. 

 

 

 

V Malé Úpě dne 31.10.2015 

 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


