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VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 05.03.2019
34/3/19
Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí ověřovateli zápisu: Vratislava Grešla a Viktora Popule.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
35/3/19
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje program 3. zasedání s navrženým doplněním.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
36/3/19
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje poskytnutí 75.000 Kč zapsanému ústavu Paměť Krkonoš, IČ 03336573
na projekt Archa Krkonoš. Peněžní prostředky budou krýt část nákladů na editaci historických informací a
obrazových dokumentů 150 objektů v k.ú. Dolní Malá Úpa do veřejně přístupné webové aplikace Archa
Krkonoš. Část projektu pokrývající Dolní Malou Úpu bude dokončena do 31.12.2019.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
37/3/19
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od dárce, jímž je Římskokatolická farnost Janské Lázně, IČ: 64201708,
sídlem Horská 64, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov - bezúplatné nabytí stavební parcely p.č. st.1, zastavěné
plochy a nádvoří, jejíž součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba (nemovitá kulturní památka - kostel sv. Petra
a Pavla, zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem rejstříku ÚSKP: 24610/6 - 4581);
pozemkové parcely p.č. 210, ostatní plochy (způsob využití pohřebiště); stavební parcely p.č. st.120, zastavěné
plochy a nádvoří, jejíž součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt márnice), vše v obci Malá Úpa, k.ú.
Dolní Malá Úpa (dále společně nemovité věci) - do majetku obce.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje přijetí daru od dárce, jímž je Římskokatolická farnost Janské Lázně, IČ:
64201708, sídlem Horská 64, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov - bezúplatné nabytí movitých věcí z inventáře
(mobiliáře) kostela sv. Petra a Pavla specifikovaných v darovací smlouvě - do majetku obce.
Nemovité věci a movité věci z inventáře (mobiliář) kostela sv. Petra a Pavla (dále společně jako dar) jsou
dárcem darovány a Obcí Malá Úpa přijímány za těchto podmínek stanovených dárcem:
1.
Obec Malá Úpa jako nabyvatel daru současně zřídí ve prospěch oprávněné Římskokatolické farnosti
Janské Lázně služebnost užívání (věcné břemeno), spočívající v konání římskokatolických bohoslužeb,
církevních obřadů (křtů, svateb, pohřbů) a dalších náboženských, kulturních a společenských akci v kostele v.
Petra a Pavla v Malé Úpě, tedy na stavební parcele p.č. st.1, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova
bez č.p./č.e., jiná stavba, v obci Malá Úpa, k.ú. Dolní Malá Úpa.
2.
Obec Malá Úpa jako nabyvatel daru současně dále zřídí ve prospěch oprávněné Římskokatolické
farnosti Janské Lázně služebnost (věcné břemeno), spočívající ve vstupu, průchodu a průjezdu v kteroukoliv
denní a noční dobu po celé pozemkové parcele p.č. 210, ostatní plocha – pohřebiště, v obci Malá Úpa, k. ú.
Dolní Malá Úpa, s právem konat na této nemovité věci církevní obřady a s tím, že kněžské hroby na tomto
hřbitovním pozemku budou osvobozeny od nájemného z hrobových míst.
3.
Obě služebnosti uvedené pod body 1 a 2 se ve prospěch oprávněné Římskokatolické farnosti Janské
Lázně zřídí na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč.
4.
Obec Malá Úpa jako nabyvatel nemovitých věcí strpí omezení vlastnického práva k nemovitým věcem
tak, že po dobu existence objektu kostela sv. Petra a Pavla se k nemovitým věcem zřídí, jako právo věcné ve
prospěch Římskokatolické farnosti Janské Lázně, zákaz zcizení těchto nemovitých věcí, vč. jejich bezúplatného
převodu, a dále zákaz zatížení těchto nemovitých věcí jakýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou
zřizování služebností inženýrských sítí.
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5.
Obec Malá Úpa jako nabyvatel movitých věcí z inventáře (mobiliáře) kostela sv. Petra a Pavla
specifikovaných v darovací smlouvě strpí omezení vlastnického práva k těmto věcem tak, že po dobu existence
objektu kostela sv. Petra a Pavla se ke všem darovaným movitým věcem zřídí smluvní zákaz zcizení, vč. jejich
bezúplatného převodu, a smluvní zákaz zatížení těchto movitých věcí jakýmkoliv právem ve prospěch třetí
osoby.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
38/3/19
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavření rámcové smlouvy č. 406-047-15 se zhotovitelem společností ADR, s.r.o. se sídlem Libínská 3127/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 25617249, jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provést a/nebo poskytnout práce architekta při vyhotovení architektonického návrhu
a/nebo studie stavby jednotlivých dílčích částí urbanismu v katastru obce Malá Úpa, provádět dílčí konzultace
s objednatelem podle jeho potřeb, případně na vyžádání objednatele vyhotovit skicy k projektům, vše za
podmínek uvedených v rámcové smlouvě, obsažené v příloze tohoto usnesení s tím, že součástí této rámcové
smlouvy je rovněž dohoda mezi obcí Malá Úpa a zhotovitelem o úhradě ceny architektonických služeb,
poskytnutých zhotovitelem Obci Malá Úpa v období roku 2015 až roku 2018, ve sjednané výši 136.050 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
39/3/19
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje použití článku IV. odst. 2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem s ing. arch. Vojtěchem Kopalem, IČ: 757
95 175, se sídlem Horní Žďár 104, 544 66 Hajnice, jejímž předmětem je: zhotovení projektové dokumentace k
povolení změny stavby před dokončením, vyhotovení prováděcí dokumentace a soupisu prací a dodávek podle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., výkon autorského dozoru a spolupráce na dokončení stavby „Přístavba hasičské
zbrojnice a stavební úpravy budovy obecního úřadu“ v Horní Malé Úpě na pozemku parc. č. st. 108, v k. ú.
Horní Malá Úpa.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
40/3/19
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
41/3/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové finanční dotace z
rozpočtu obce Malá Úpa, stanovené pro kalendářní rok 2019 ve výši 151.200 Kč, účelově poskytované městu
Svoboda nad Úpou, sídlem náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 00278335, na částečnou
úhradu platových nákladů zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru vůči městu Svoboda nad Úpou a v
rámci svého zařazení do Městského úřadu Svoboda nad Úpou vykonávají činnost, kterou právní předpisy
svěřují do působnosti stavebního úřadu.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
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42/3/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ERMO, spol. s r.o., IČO15062201, Na Střezině
694/1, 50003 Hradec Králové, která byla vybrána jako dodavatel rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Malá
Úpa v rámci výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa byl vyhotoven dne 13.03.2019.

Starosta:

Karel Engliš, v.r.

13.03.2019
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