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USNESENÍ ZE 4.  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE ČERNÝ  DŮL 

ve volebním období 2014-2018 

 konaného dne 29. 01. 2015 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 
 

 

UZM č. 04/052/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl 

předložen. 

 

 Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

UZM č. 04/053/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 07.01.2015 a 21.01.2015. 

 

  

  

UZM č. 04/054/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje aktualizovaný Seznam rozvojových projektů 2015+ v rámci Strategie rozvoje 

městyse tak, jak byl předložen vč. doplnění o projekt Obnova hasičské techniky. 

  

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo schváleno. 

                 

 

 

UZM č. 04/055/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městysem (prodávající) a Ing. Františkem Bílkem (kupující), 

jejímž předmětem je prodej pozemkové parcely č. 129/12, ostatní plocha o výměře 260 m
2
 v k.ú. 

Černý Důl, a to za celkovou částku ve výši 62 190 Kč. 

 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

UZM č. 04/056/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje žádost městyse o žádost městyse o poskytnutí dotace z programu 

Královéhradeckého kraje 15CRG04 - Podpora činnosti turistických informačních center na projekt 

„Zvýšení úrovně služeb a poskytovaných informaci TIC Černý Důl“. Předpokládané náklady 

projektu činí 90.000 Kč, z toho žádost o dotaci 70.000 Kč (77,8%) a podíl nákladů Městyse Černý 

Důl 20.000 Kč (22,2%). 

   

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 04/057/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene – 

služebnosti č. 02/15/BVB/MS mezi městysem (budoucí strana oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 

dálnic České republiky (budoucí strana povinná) tak, jak byla předložena. 

 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

UZM č. 04/058/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

 ZM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 určený ke zveřejnění na úřední desce. 

 
 

 

UZM č. 04/059/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM bere na vědomí konečný rozpočet roku 2014. 

 
 

 

UZM č. 04/060/2015 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

ZM bere na vědomí informace:  
 SOVK – zápis č. 12/2014 

 nové webové stránky městyse 

 Den městyse se koná v sobotu 23.05.2015 

 
                        

 

 

 

Usnesení bylo vyhotoveno  30. 01. 2015 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

starosta                            místostarosta 

 

 

 

   

Josef Pánek                      Petra Zuzánková 

             
 


