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USNESENÍ Z 1. SCHŮZE 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE ČERNÝ  DŮL 
 

 KONANÉ DNE 6.11.2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚM V ČERNÉM DOLE 
 

 

UZM č. 01/001/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu  

3. Volba starosty, místostarosty a členů rady  

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

 uvolnění  

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů rady 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

6. Určení zastupitele pro územní plánování 

7.  Diskuse 
 

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

 

 

UZM č. 01/002/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl schvaluje volbu jednoho místostarosty. 
  

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

 

 

UZM č. 01/003/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 

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

 

 

UZM č. 01/004/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí starostou městyse Rudolfa Janečka. 
  

Pro 6, proti 9, zdržel se 0          Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/005/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí starostou městyse Ing. Zdeňka Krause. 

 

Pro 9, proti 5, zdržel se 1          Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 01/006/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí místostarostou městyse  p. Martina Stránského. 
 

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

 

 

UZM č. 01/007/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí členem rady městyse p. Josefa Pánka. 
 

Pro 9, proti 0, zdržel se 6         Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/008/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí členem rady městyse  p. Oldřicha Čermáka. 
 

Pro 9, proti 3, zdržel se 3         Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/009/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí členem rady městyse  Ing. Martina Klimeše. 
 

Pro 9, proti 0, zdržel se 6         Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/010/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

pětičlenné. 
 

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

 

 

UZM č. 01/011/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí předsedou finančního výboru p. Petru Zuzánkovou. 
 

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

 

 

UZM č. 01/012/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí předsedou kontrolního výboru p. Alenu Barátovou. 
 

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

 

 

UZM č. 01/013/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí členy finančního výboru  

p. Davida Richtra, sl. Pavlínu Heglasovou, p. Josefa Pánka a p. Magdalenu Vaňátkovou. 

 

Pro 15, proti 0, zdržel se 0        Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 01/014/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl volí členy kontrolního výboru p. Rudolfa Janečka, p. Magdu 

Žemličkovou, p. Oldřicha Čermáka a p. Petra Krause. 
 

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

 

 

UZM č. 01/015/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 460 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 06.11.2014 a v případě náhradníků ode dne, kdy jim 

vznikl mandát člena zastupitelstva městyse. 
 

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

 

 

UZM č. 01/016/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích odměnu za výkon funkce místostarosty městyse jako neuvolněného člena zastupitelstva 

městyse ve výši 4000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty, tj. od 06.11.2014. 
 

Pro 11, proti 1, zdržel se 3        Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/017/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích odměnu za výkon funkce člena rady městyse jako neuvolněného člena zastupitelstva 

městyse ve výši 1300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena 

rady, tj. od 06.11.2014. 
 

Pro 13, proti 0, zdržel se 2        Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/018/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060 Kč měsíčně a člena 

výboru ve výši 460 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy 

nebo člena výboru, tj. od 06.11.2014. 
 

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

 

 

UZM č. 01/019/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo Městyse Černý Důl v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, 

že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 

městyse poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 

odměna.  
 

Pro 6, proti 9, zdržel se 0         Usnesení nebylo schváleno. 
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UZM č. 01/020/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, 

že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 

městyse poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. 
 

Pro 9, proti 6, zdržel se 0         Usnesení bylo schváleno. 

 

 

UZM č. 01/021/2014 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
   

Zastupitelstvo městyse Černý Důl schvaluje Ing. Zdeňka Krause jako určeného zastupitele pro 

pořizování všech změn Územního plánu obce Černý Důl ve volebním období 2014 – 2018. 

 

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

 

 

 

 

Usnesení bylo vyhotoveno 10. 11. 2014 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 

 

starosta                            místostarosta 

 
 

 
 

 

 

Rudolf Janeček                          Josef Pánek 


