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VÝPIS USNESENÍ 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 18.08.2020 
 
 

157/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa volí ověřovateli zápisu Nikolu Schimmera a Pavla Plívu. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 157 bylo schváleno. 
 

158/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje program 16. zasedání s navrženým doplněním. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 158 bylo schváleno. 
 

159/16/20 

Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Rozpočtové opatření č. 06/2020. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 159 bylo schváleno. 
 
160/16/20 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 19RRD11-0021 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 160 bylo schváleno. 
 

161/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa ruší záměr č.2/2020 prodat část pozemku. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 161 bylo schváleno. 
 

162/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje ceník parkovného od 1.12.2020 na parkovištích P1 „Sportcentrum“, 
P2 „Infocentrum“, P3 „Zátiší“ a P4 „Spálený Mlýn“ ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 162 bylo schváleno. 
 

163/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje Parkovací řád parkovišť P1 Sportcentrum, P3 Zátiší a P4 Spálený Mlýn 
v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 163 bylo schváleno. 
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164/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy 
o provozování parkovišť, zajišťující provoz parkovišť P1 "Sportcentrum", P3 "Zátiší" a P4 "Spálený Mlýn" v obci 
Malá Úpa. Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje Výzvu na předložení nejvhodnější nabídky na uzavření 
smlouvy o provozování parkovišť v obci Malá Úpa (dále jen "Výzva") pro období od 1.12.2020 do 30.11.2022 s 
možností prodloužení smlouvy o další dva roky do 30.11.2024, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Malá Úpa současně schvaluje návrh Smlouvy o provozování veřejných parkovišť na území 
obce Malá Úpa, která bude uzavřena mezi obcí Malá Úpa a vybraným navrhovatelem (zájemcem), jehož 
nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, ve znění, které je Přílohou č. 1 Výzvy. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 164 bylo schváleno. 
 

165/16/20 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje jmenování komise pro hodnocení nabídek veřejné soutěže o 
nejvhodnější nabídku na provoz parkovišť v obci Malá Úpa ve složení: Viktor Popule, Hedvika Čepová a Karel 
Engliš. Pavel Plíva jako náhradník. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Usnesení č. 165 bylo schváleno. 
 

 

Příloha č.1 usnesení č. 162/16/20 je samostatný dokument s názvem Výpis usnesení 16.2020 Malá 
Úpa_Příloha č.1 

 

Příloha č.2 usnesení č. 164/16/20 je samostatný dokument s názvem Výpis usnesení 16.2020 Malá 
Úpa_Příloha č.2 

 

 

 

 

Starosta:  Karel Engliš, v.r.   19.08.2020  
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