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USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 27. 11. 2014 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 

 

UZM č. 02/022/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak  byl  předložen. 

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

 

UZM č. 02/023/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 01.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 12.11.2014  

a 19.11.2014. 

 

UZM č. 02/024/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem (prodávající) a manželi Švandovými (kupující) na prodej p.p.č. 

1437/2 v k.ú. Černý Důl za celkovou kupní cenu ve výši 17.500 Kč.  

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

 

UZM č. 02/025/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. SMLJ-22/1114/2014 uzavřenou mezi Městysem Černý Důl 

(stavebník) a Správou KRNAP, jejímž předmětem je umístění „kanalizace a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá 

v Krkonoších a Černý Důl“ na pozemkových parcelách ppč. 357 a 412/1 v k.ú. Černý Důl. Smlouva se uzavírá na 

dobu určitou a paušální úhrada se sjednává ve výši 2.000 Kč. 

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

 

UZM č. 02/026/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM140278, kde figuruje Povodí Labe 

s.p. jako budoucí povinný a Městys Černý Důl jako budoucí oprávněný. Předmětem smlouvy je zatížení 

pozemkových parcel ppč. 1331 v k.ú. Čistá v Krkonoších a ppč. 1026 v k.ú. Černý Důl věcným břemenem v rámci 

stavební akce „Kanalizace a ČOV v k.ú. Černý Důl“. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit pětinásobek 

ročního užitku za 1m
2
 plochy věcného břemene dle GP, minimálně však ve výši 1.000 Kč bez DPH. Roční užitek 

se sjednává ve výši 5 Kč/m
2
 plochy věcného břemene. 

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

               

UZM č. 02/027/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 129/12, ostatní plocha o výměře 260 m
2
 v k.ú. Černý Důl. 

  Pro 10, proti 0, zdržel se 4          Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 02/028/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje záměr směny ppč. 83/4, trvalý travní porost o výměře 53 m
2
 a ppč. 1019/20, ostatní plocha o 

výměře 52 m
2
 (z vlastnictví p. Erlebacha do vlastnictví městyse) za ppč. 83/3, trvalý travní porost o výměře 59 m

2
 a 

ppč. 1019/19, ostatní plocha o výměře 46 m
2
, vše v k.ú. Černý Důl (z vlastnictví městyse do vlastnictví p. 

Erlebacha). 

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

  

UZM č. 02/029/2014  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje Směnnou smlouvu mezi městysem a KVK Kunčice a.s., jejímž předmětem je směna pozemků v k.ú. 

Černý Důl tak, jak byla předložena. 

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

 

UZM č. 02/030/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje Směnnou smlouvu, uzavřenou mezi Povodí Labe s.p. a Městysem Černý Důl, jejímž předmětem je 

na jedné straně převod dílu „e“ z ppč. 1026 o výměře 34 m
2
 v k.ú. Černý Důl, z vlastnictví Povodí Labe, s.p. do 

vlastnictví městyse a na straně druhé převod dílu „c“ z ppč. 1040 o výměře 23 m
2
 a dílu  „d“ z ppč. 1392 o výměře 

19 m
2
 v k.ú. Černý Důl, z vlastnictví městyse do vlastnictví Povodí Labe, s.p. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0          Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 02/031/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu se společností Transport Trutnov, s.r.o., 

která byla uzavřena dne 31.12.2005 tak, jak byl předložen. 

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

  

UZM č. 02/032/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2014 ze dne 02.09.2014, kterým se řeší změny v rozpočtu 

stavby sběrného dvora. Zvýšení rozpočtu stavby činí 293 680 Kč bez DPH (355 352 Kč s DPH). 

Pro 12, proti 0, zdržel se 3          Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 02/033/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje termíny zasedání ZM do 31.12.2015 tak, jak byly předloženy. 

Pro 15, proti 0, zdržel se 0          Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 02/034/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 7/2014, které obsahuje další příjmy a výdaje zařazené do 

rozpočtu městyse na rok 2014. 

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 7/2014 počítá tedy se zvýšením příjmů v celkové výši 1 933 700,- Kč a 

se zvýšením výdajů v celkové výši  665 000,- Kč, přičemž financování (převod do rezerv) činí celkem částku  

1 268 700,- Kč. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 4           Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 02/035/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM bere na vědomí informace:  

 Studie orientačního systému městyse 

 Studie turistických tras 

 Povodí Labe – kácení břehových porostů v Čisté v Krk. 

 Pravomoce RM – ZM 

 Policie ČR Vrchlabí – situační zpráva VII-IX 2014 

 Organizace dopravy u myslivny 2014-2015 

 Sportovní areál v autokempu 

                       

Usnesení bylo vyhotoveno 28. 11. 2014 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

starosta                            místostarosta 

 

 

 

   

Karolína Boková                     Josef Pánek       

             

 


