
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 18.12.2014 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 

 

UZM č. 03/036/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen,  

včetně návrhu na doplnění programu o bod 15.  

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

 

UZM č. 03/037/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 10.12.2014.  

 

UZM č. 03/038/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM souhlasí se zahájením stavebního řízení projektu „Freestyle areál“ v autokempu Slunečná panem Josefem 

Kalenským ml.  

Pro 13, proti 0, zdržel se 1  Usnesení bylo schváleno.  

 

UZM č. 03/039/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje Grantový program KaS 2015 - podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v městysi tak, 

jak byl předložen.  

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

 

UZM č. 03/040/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje Grantový program PZŠ 2015 - Poskytování příspěvků rodičům dětí, které navštěvují v roce 2015-16  

ZŠ v Čisté v Krkonoších tak, jak byl předložen.  

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

 

UZM č. 03/041/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje Grantový program PPRO 2015 - podpora nákladů spojených s poslední rozloučením tak, jak  

byl předložen.  

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

 

UZM č. 03/042/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje žádost na SPÚ ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, o realizaci směny nemovitostí, tedy směnu 

pozemků GP 1010/1d2 o výměře 2140 m2, GP 1017/1 o výměře 2771 m2, ppč. 1347, orná půda o výměře 4963 m2, 

ppč. 997/1, trvalý travní porost o výměře 1338 m2 všechny v k.ú. Čistá v Krkonoších a ppč. 267/2, ostatní plocha  

o výměře 1833 v k.ú. Fořt (všechny ve vlastnictví městyse o celkové výměře 13045 m2) za ppč. 1158/7, orná půda  

o výměře 11900 m2 (ve vlastnictví ČR).  

Pro 13, proti 0, zdržel se 1  Usnesení bylo schváleno.  

 

UZM č. 03/043/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje žádost městyse o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015 

v rámci programu 15POV02 na projekt „Černý Důl – Cvrkalov – místní komunikace, oprava živičného krytu“.  

Pro 13, proti 0, zdržel se 1  Usnesení bylo schváleno.  

 

UZM č. 03/044/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje Dodatek č.1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 19.05.2014 mezi městysem a společností Multiaqua s.r.o. 

Hradec Králové tak, jak byl předložen.  

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

 

UZM č. 03/045/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM souhlasí s postupem tvorby rozpočtu městyse 2015:  

1/ schválit rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2015,  

2/ návrh rozpočtu 2015 projednat v lednu 2015  

3/ rozpočet 2015 po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM 2015.  

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

 

 



UZM č. 03/046/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015.  V období rozpočtového provizoria městys:  

 hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městyse a úřadu městyse, přičemž bude dbát na hospodárnost  

    a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,  

 hradí závazky z již uzavřených smluv a nevyřízených objednávek z roku 2014,  

 přednostně poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a příspěvky ze schválených  

    grantových programů městyse.  
 

Po schválení rozpočtu na rok 2015 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. 03/047/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 8/2014, které obsahuje další příjmy a výdaje zařazené  

do rozpočtu městyse na rok 2014. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 8/2014 počítá tedy se snížením  

příjmů v celkové výši 3 147 220,-Kč a se snížením výdajů v celkové výši 2 274 705,-Kč, přičemž financování  

(převod z rezerv) činí celkem částku 872 515,-Kč.  

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

 

UZM č. 03/048/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM ověřilo na základě přezkoumání pořizovatele provedeného dle ust. § 53 odst. 4 zák. č183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny územního plánu není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky 

dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.  

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

 

UZM č. 03/049/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM vydává Změnu č. 5 územního plánu obce Černý Důl ve znění dle přílohy „Opatření obecné povahy č. 2/2014“.  

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

 

UZM č. 03/050/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM bere na vědomí informace:   Dílčí audit hospodaření městyse v roce 2014  

 SOVK – zápis č. 11/2014  

 

UZM č. 03/051/2014 Zastupitelstvo městyse Černý Důl  
ZM schvaluje Směnnou smlouvu, uzavřenou mezi Petrem Erlebachem a Městysem Černý Důl, jejímž předmětem  

je směna ppč. 83/4, trvalý travní porost o výměře 53 m2 a ppč. 1019/20, ostatní plocha o výměře 52 m2 (z vlastnictví  

p. Erlebacha do vlastnictví městyse) za ppč. 83/3, trvalý travní porost o výměře 59 m2 a ppč. 1019/19, ostatní plocha  

o výměře 46 m2, vše v k.ú. Černý Důl (z vlastnictví městyse do vlastnictví p. Erlebacha).  

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

 

Usnesení bylo vyhotoveno 19.12.2014  

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

     starosta        místostarosta  

 

 

 

 

 

 

Rudolf Janeček     Ing. Martin Klimeš 


