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USNESENÍ 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa  

konaného dne 15.12.2015 od 14:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Úpa 
 

118/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce s navrženým 

doplněním. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

119/8/15 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu: Vratislava Grešla a Pavla Plívu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

120/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu likvidátora  s návrhem na rozdělení 

likvidačního zůstatku společnosti Malá Úpa s.r.o. v likvidaci v předloženém znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

121/8/15 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení roční inventarizace majetku obce se stavem 

k 31.12.2015 a jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda – Josef Malý, členové: 

Zbyněk Mohorn, Robert Hudrlík, Karel Engliš, Tomáš Papež, Lenka Brožová. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

122/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění dodatek č. 2 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, se společností URBAPLAN s.r.o., se sídlem Komenského 266, 500 03 Hradec 

Králové, IČO: 42195454. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

123/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny 

a.s., ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č. 1303685339/0800 až do výše 660.000 Kč 

se splatností do 31.12.2016. Způsob zajištění úvěru: peněžité závazky vzniklé na základě této 

smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími 

rozpočtovými příjmy obce). 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

124/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 10/2015. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

125/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2016 dle zveřejněného návrhu. 

Závaznými ukazateli rozpočtu obce v r. 2016 jsou schváleny jednotlivé paragrafy (celková 

hodnota jednotlivých paragrafů). Příjmy rozpočtu: 8.386.060 Kč, výdaje: 8.386.060 Kč. 

Rozpočet obce Malá Úpa je schválen jako vyrovnaný. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) 
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126/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pitné vody, dodávané odběratelům (vodné) pro rok 2016 

ve výši 34,41 Kč /m3 včetně DPH. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

127/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody odvedené kanalizací a vody odpadní čištěné (stočné) 

pro rok 2016 ve výši 71,36 Kč /m3 včetně DPH. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

128/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 117D05 - Podpora 

územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

129/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 117D815 Podpora 

obnovy a rozvoje venkova - Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

130/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 117D713 Cestování 

dostupné všem od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

131/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Zimní úprava běžeckých tratí v obci 

Malá Úpa – 2015/2016“ a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 15CRG01-

0004. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

132/8/15 NESCHVÁLENO 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na údržbu zimních lyžařských 

běžeckých tratí mezi objednateli Obec Malá Úpa, Lanová Dráha Sněžka, a.s., Město Žacléř a 

zhotovitelem Jiřím Šimůnkem, Velká Úpa 114, IČ 10654038, na dobu určitou do 30.06.2020 

za cenu 2.200 Kč bez DPH za 1 MTH vč. sjednání inflační doložky. 

(pro: 1, proti: 5, zdržel se: 2) 

133/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie s dodavatelem: 

ČEZ Prodej s.r.o, IČ 27232433 se sídlem Praha 4, Duhová 1/425 dle předložené nabídky. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

134/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet-platební 

terminály KB se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp.969, 

114 07, IČ: 45317054 v předloženém znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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135/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 117D815 Podpora 

obnovy a rozvoje venkova - Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

136/8/15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Malá Úpa č.2/2015, kterým se ruší Nařízení obce 

Malá Úpa č. 1/2015 k odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti 

chodníků na území obce Malá Úpa. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa bere na vědomí: 

a) Rezignaci Martina Prokopa na mandát člena zastupitelstva obce Malá Úpa ke dni 

17.08.2015. 

b) Složení slibu člena zastupitelstva Jaroslava Jirotky. 

c) Stav plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva.  

d) Dne 16.11.2015 starosta převzal kompletní spisový materiál zanikající společnosti 

Malá Úpa s.r.o. v likvidaci s tím, že bude uložen v prostorách obecního úřadu Malá 

Úpa. Vybrané archiválie budou předány státnímu okresnímu archivu v Trutnově a 

dokumenty bezprostředně se týkající likvidace u likvidátora Jakuba Kulta ve Velkých 

Svatoňovicích. 

e) Zápis z jednání Finančního výboru. 

f) Informaci o smlouvě o pronájmu parkovacích míst. 

g) Informaci o prodeji pozemku u Hradečanky. 

h) Informaci o Strategickém plánu. 

 

 

 

V Malé Úpě dne 18.12.2015 

 

 

 

 

………………………      ……………………… 

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

starosta obce        místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


