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VÝPIS USNESENÍ 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 07.05.2020 
 
 

118/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí ověřovateli zápisu Jaroslava Linharta a Zuzanu Semerádovou. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 118 bylo schváleno. 
 

119/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje program 13. zasedání s navrženým doplněním. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 119 bylo schváleno. 
 

120/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 02/2020. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 120 bylo schváleno. 
 
121/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje vyřazení faktury za zpracování rozpočtu na 1. etapu akce „Dopravní 
propojení HMÚ a DMÚ - parkoviště u celnice včetně geodetických podkladů“ ze dne 1.6.2003 ve výši 75.922 
Kč z majetkového účtu Cena pořízení č. 0420102. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 121 bylo schváleno. 
 

122/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Malá Úpa č. 2/2019. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 122 bylo schváleno. 
 

123/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Malá Úpa, stanovené pro kalendářní rok 2020 ve výši  200.000 Kč, účelově určené na 
financování provozních výdajů městu Svoboda nad Úpou, sídlem  náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad 
Úpou, IČ: 00278335, a to konkrétně na částečnou úhradu platových nákladů zaměstnance, který je v pracovním 
poměru vůči městu Svoboda nad Úpou a v rámci svého zařazení do Městského úřadu Svoboda nad Úpou 
vykonává činnost, kterou právní předpisy svěřují do působnosti stavebního úřadu 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 123 bylo schváleno. 
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124/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování 
sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 6.12.2019 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 124 bylo schváleno. 
 

125/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje prodej části pozemkové parcely p.č. 266/4, travní porost o výměře 
544 m2, v k.ú. Horní Malá Úpa, vzniklé na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 641-63/2019 
vyhotoveného spol. Trigorn Services CZ, Spojenecká 123, 541 01 Trutnov, oddělením z pozemkové parcely p.č. 
266/1, travní porost , v k.ú. Horní Malá Úpa, a to za podmínek stanovených zveřejněným Záměrem č. 5 
jedinému zájemci: Regina a Ladislav Štempecovi, Máchova 312, 552 03  Česká Skalice. Kupní cena: 100,- Kč za 
1 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. Kupní smlouva bude uzavřena pouze 
v případě, že Ministerstvo životního prostředí neuplatní na předmětný pozemek předkupní právo. 

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 2, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 125 bylo schváleno. 
 

126/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje poskytnutí částky 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. Horní Malá Úpa do veřejně přístupné webové aplikace 
Archa Krkonoš. Část projektu pokrývající Horní Malou Úpu bude dokončena do 31.12.2020. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 126 bylo schváleno. 
 

127/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 456/4, kat. území Hotní Malá Úpa, od dárce 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70 88 95 46, do majetku 
obdarovaného, jímž je obec Malá Úpa. Smluvní strany tímto zároveň sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného 
zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude 
přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s 
veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k 
takovým účelům neposkytne. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 127 bylo schváleno. 
 

128/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR a smlouvu č. 
04101831 se Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 
11, IČ: 00020729, o poskytnutí podpory projektu „Infopanely v Malé Úpě“ v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 128 bylo schváleno. 
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129/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení parkovacího 
systému „Parkovací systém – Malá Úpa“ v rozsahu dle předložené Výzvy včetně jejích příloh. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 129 bylo schváleno. 
 

130/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje nový dočasný ceník parkovného na parkovištích Sportcentrum, Zátiší 
a Spálený Mlýn ve variantě 3. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke změně ceníku dle aktuální situace v 
závislosti na poruchovosti parkovacího systému. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 130 bylo schváleno. 
 

Varianta 3 
Denní parkovné Sportcentrum a Zátiší: 100 Kč 
Denní parkovné Spálený Mlýn: 50 Kč 
Sportcentrum a Zátiší: 

30 min – 1 hod: 50 Kč 
1 hod – 3 hod: 70 Kč 

Spálený Mlýn: 
30 min – 1 hod: 30 Kč 
1 hod – 3 hod: 30 Kč 

 

131/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje Dodatek č. 1 servisní smlouvy uzavřené mezi obcí Malá Úpa a SKIMU, 
a.s. Nábřežní 87, 150 00 Praha 5, IČ: 28211073 ze dne 31.12.2019. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 131 bylo schváleno. 
 

132/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 132 bylo schváleno. 

 

133/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje v souladu s čl. V. odst. 1 písm. a) Smlouvy o spolupráci v oblasti 
poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. SML000760 ze dne 
6.12.2019, že příslušným orgánem objednatele bude starosta obce a tímto jej pověřuje udělováním souhlasů 
k poskytování sociální služby (pečovatelské služby) pro občany s trvalým pobytem v Malé Úpě. 

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 133 bylo schváleno. 
 

134/13/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zařazení území obce Malá Úpa do území působnosti Místní akční 
skupina Krkonoše, z. s. na období 2021 – 2027. 

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 134 bylo schváleno. 
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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa byl vyhotoven dne 11.05.2020. 

 

 

 

Místostarostka:  Hedvika Čepová, v.r.   11.05.2020 


