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USNESENÍ Z 02. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2018-2022 konaného dne 27.11.2018 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 
UZM č. 02/020/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje program 02. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 tak, jak byl předložen 
včetně návrhů na doplnění. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
 
UZM č. 02/021/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 24.10.2018 a 19.11.2018. 

UZM č. 02/022/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM souhlasí s postupem tvorby rozpočtu městyse 2019:  

      1/ schválit rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2019,  
      2/ návrh rozpočtu 2019 projednat v lednu 2019 
      3/ rozpočet 2019 po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM 2019. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
 

UZM č. 02/023/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019.  

V období rozpočtového provizoria městys:  
1. Městys hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu a městyse, přičemž dbá na 

hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 
2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. 
3. Přednostně poskytne příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
4. Hradí výdaje nutné na odvrácení škody na majetku 
5. Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí 

rozpočtový rok.  
6. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování 

výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.  

Po schválení rozpočtu na rok 2019 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 
 

UZM č. 02/024/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje termíny zasedání ZM ve volebním období 2018-2022 na rok2018-2019 tak, jak byly 
předloženy.       Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 

 
UZM č. 02/025/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí informace. 

UZM č. 02/026/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu „Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších“ mezi 
městysem (stavebník) a vlastníky stavbou dotčených pozemků tak, jak byly předloženy: 

 Šárka a Pavel Svobodovi, Čistá v Krkonoších 94 
 Šárka Kučerová, Pražská 1509, Vrchlabí 
 FARMA KOUT, v.o.s., Fořt 29 
 Ing. Jan Chmelík, Čistá v Krkonoších 196 
 Olga Slezáková, Chotýš 47, Vitice. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 
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UZM č. 02/027/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 4/2018, které obsahuje další příjmy a výdaje 
zařazené do rozpočtu městyse na rok 2018. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 4/2018 počítá se 
zvýšením příjmů v celkové výši 1.460.431,00 Kč a zvýšením výdajů v celkové výši 904.786,00 Kč, přičemž 
financování 8115 (převod do rezerv) činí celkem částku 555.645,00 Kč. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 
 

UZM č. 02/028/2018 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje Josefa Pánka jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu a všech případných 
změn územního plánu městyse Černý Důl ve volebním období 2018 – 2022. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 
 
Usnesení bylo vyhotoveno  27.11.2018 

Ověřovatelé zápisu: 

starosta místostarosta 

J. Šourek O. Čermák 


