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USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 

ve volebním období 2014-2018 konaného dne 30.11.2017 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 

 

 

UZM č. 36/379/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

  ZM schvaluje program 36. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0    Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 36/380/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z předešlých schůzí ZM. 

 

UZM č. 36/381/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 01.11.2017, 08.11.2017 a 22.11.2017. 
 

UZM č. 36/382/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městysem (nabyvatel) a Státním pozemkovým úřadem ČR jejímž 

předmětem je směna nemovitých věcí - ppč. 1158/10, orná půda o výměře 3813 m
2
, která vznikla dle GP č. 412-

23/2016, z původní ppč. 1158/7, orná půda o výměře 11900 m
2
 v k.ú. Čistá v Krkonoších, (z vlastnictví SPÚ ČR do 

vlastnictví městyse) za ppč. 1347, orná půda o výměře 4963 m
2
 v k.ú. Čistá v Krkonoších (z vlastnictví městyse do 

vlastnictví SPÚ ČR).          Pro 11, proti 0, zdržel se 0    Usnesení bylo schváleno 

UZM č. 36/383/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje zařazení příspěvku na provoz příspěvkové organizace městyse Základní škola a Mateřská škola Černý 

Důl ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu městyse na rok 2018. 

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

 

UZM č. 36/384/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program KaS 2018 - podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v městysi, a to 

tak že maximální výše příspěvku bude činit částku 25.000,- Kč na žadatele. 

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

 

UZM č. 36/385/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program PZŠ 2018 - Poskytování příspěvků rodičům dětí, které navštěvují v roce 2018-19 ZŠ 

v Čisté v Krkonoších tak, jak byl předložen.   Pro 11, proti 0, zdržel se 0    Usnesení bylo schváleno 

 

UZM č. 36/386/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program PPRO 2018 - podpora nákladů spojených s poslední rozloučením tak, jak byl 

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

UZM č. 36/387/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM odkládá rozhodnutí o zapojení městyse Černý Důl do Projektu Pošta Parters s tím, že o zapojení či nezapojení 

městyse do tohoto projektu rozhodne až nové ZM, které vznikne z komunálních voleb v r. 2018. 

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

UZM č. 36/388/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM ruší usnesení ZM č. 34/369/2017 ze 34. zasedání ZM, konaného dne 27.09.2017, které zní: „ZM schvaluje zrušení 

hospodářské činnosti městyse a to od 1.1.2018. Kompletní vedení účetnictví Městyse Černý Důl bude probíhat v rámci  

běžného rozpočtu hlavní činnosti.“      

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

 

UZM č. 36/389/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje postup tvorby rozpočtu městyse 2018:  

1/ schválit rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2018  

2/ návrh rozpočtu 2018 projednat v lednu 2018 

3/ rozpočet 2018 po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM 2018 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0    Usnesení bylo schváleno 
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UZM č. 36/389/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018. V období rozpočtového provizoria městys:  

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

efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, 

2/  hradí závazky z již uzavřených smluv a nevyřízených objednávek z roku 2017, 

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

programů městyse. 

Po schválení rozpočtu na rok 2018 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 

schválení. 

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

UZM č. 36/390/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 6/2017, které obsahuje další výdaje zařazené do rozpočtu 

městyse na rok 2017. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 6/2017 počítá se zvýšením příjmů v celkové výši 

374.088,00 Kč a zvýšením výdajů v celkové výši 463.652,00 Kč, přičemž financování (převod z rezerv) činí celkem 

částku 89.564,00 Kč. 

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

 

UZM č. 36/391/2017 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí informace. 

Usnesení bylo vyhotoveno  30.11.2017 

 

Ověřovatelé zápisu: 

starosta místostarosta 

E. Kafková O. Čermák 


