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MĚSTYS ČERNÝ DŮL 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE 

 

Zápis z 02. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2022 – 2026 

ze dne 29.11.2022 
od 1800 hod. v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

Zasedání řídil Alena Purmová 
Zapisovatel L. Pieschelová 
Přítomni 14 
Omluveni Š. Heglas 
Neomluveni  
Ověřovatelé zápisu J. Pánek, D. Richtr 
Hosté A. Hančová, P. Hrubá, I. Šourková, O. Heglasová, A. 

Adamová, M. Lukáš, P. Pánek, Z. Kuneš, K. Kafka, J. 
Krejcar, E. Erlebachová, R. Milotová, O. Doskočil, O. 
Košař, V. Luštinec, M. Vaňátková, V. Žemlička, T. 
Tschoche 

 

ZASTUPITELSTVO JE SCHOPNO SE USNÁŠET 

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Projednání připomínek k zápisu z předchozího zasedání ZM 
4. Kontrola usnesení z předchozích zasedání ZM  
5. Vít Luštinec – prodej pozemku k.ú. Černý Důl 
6. Transport Trutnov, s.r.o. – Dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 
7. Pověření k zastupování městyse ve Společenství vlastníků domu čp. 61 v Černém Dole 
8. ČEZ Distribuce a.s.  – Kupní smlouva č. IV-12-2017749/KS 
9. Jednací řád ZM 
10. Rozpočet – rozpočtové provizorium na rok 2023 
11. Pravidla rozpočtového provizoria 
12. Jmenování zástupce pro jednání ve sdružení Euroregion Glacensis  
13. Revokace usnesení UZM č. 27/324/2022 (prominutí příspěvku Erlebach) 
14. Plánovací smlouva (Erlebachovi) 
15. Rozpočet – rozpočtové opatření č. 5 
16. Zásady pro spolupráci s investory - změna 
17. Informace 

Návrhy na doplnění programu: 

18. Phoenix Property s.r.o. – žádost o odkup pozemku v k.ú. Černý Důl 

Člen ZM R. Janeček předložil návrh na doplnění programu. Předmětem projednání jsou pohřešované 
světelné řetězy ze smrku na ppč. 1389/1 v k.ú. Černý Důl. Zároveň navrhl, aby byl tento bod zařazen na 
začátek jednání. 

19. Světelné řetězy ve vlastnictví sdružení „Klíč“ 

Zasedání bylo ukončeno v 21:15  hod.  

JEDNÁNÍ 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedajícím byla určena zapisovatelem L. Pieschelová, ověřovateli zápisu byli J. Pánek a D. Richtr. 
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2. Schválení programu zasedání 

Návrh usnesení: ZM schvaluje program 02. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2022-2026 tak, 
jak byl předložen včetně návrhů na doplnění. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

3. Připomínky k zápisu z předchozího zasedání – bez připomínek  

4. Kontrola usnesení z předchozích zasedání ZM 

Všechna ukládací usnesení ZM se plní nebo jsou splněna. 

19. Světelné řetezy ve vlastnictví sdružení „Klíč“: 

Člen ZM Rudolf Janeček seznámil zastupitele s absencí světelných řetězů, které byly instalovány 
v minulých letech prostřednictvím sdružení „Klíč“ na dřevinu (srmk) na ppč. 1389/1 v k.ú. Černý Důl. Během 
roku 2022 došlo k pokácení předmětné dřeviny (zodpovědná osoba, která provedla kácení byl. p. Křivánek) 
a osvětlení bylo po dohodě se starostou, ve vol. období 2018-2022, p. J. Pánkem, uschováno v prostorách 
informačního centra v budově ÚM Černý Důl. Zároveň bylo dohodnuto, že neurčený zástupce sdružení 
„Klíč“ osvětlení z prostor městyse vyzvedne. 

Následně došlo k převzetí výše uvedeného osvětlení, přičemž nebyla zjištěna osoba, která převzetí 
provedla. 

Byl ponechán prostor k diskuzi. I. Zaplatílková (pracovnice ITC) a J. Pánek (člen ZM) se shodně vyjádřili tak, 
že nevědí, kdo a kdy provedl fyzické převzetí světelných řetězů. 

Diskuzi uzavřel místostarosta Bc. P. Čermák konstatováním, že: Sdružení „Klíč“ neeviduje protokolární 
předání pohřešovaného majetku na Městys Černý Důl. Městys souhlasil s dočasným uložením předmětu 
diskuze ve svých prostorách, nicméně se v této věci nezavázal k převzetí odpovědnosti. 

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí informaci o pohřešovaných světelných řetězech, které byly 
instalovány v minulosti prostřednictvím sdružení „Klíč“ na dřevinu (smrk) na ppč. 1389/1 v k.ú. Černý Důl. 

5. Vít Luštinec – prodej pozemku k.ú. Černý Důl 

Vít Luštinec, Na Smetance 6, Praha 2, požádal o odkup části ppč. 232/1, trvalý travní porost o celkové 
výměře 2529 m2 v k.ú. Černý Důl, tj. ppč. 232/5 o výměře 174 m2. Důvodem k odkoupení je narovnání 
vlastnických vztahů.  

Záměr prodeje výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce a místech obvyklých od 27.4.2022 
do 13.5.2022. Na základě zveřejněného záměru prodeje neobdržel Městys Černý Důl žádnou další žádost o 
koupi tohoto pozemku. 

ÚM proto předkládá návrh kupní smlouvy uzavřené mezi městysem a panem Luštincem, jejímž předmětem 
je prodej ppč. 232/5, trvalý travní porost o výměře 174 m2 v k.ú. Černý Důl, která vznikla oddělením 
z původní ppč. 232/1 v k.ú. Černý Důl, dle GP č. 898-215/2022. 

Cena za m2 se stanovuje dle odhadu tržní hodnoty nemovitosti č. položky 64/202/2022 (220 Kč/1 m2 tj. 
38.280 Kč, dále je třeba připočíst náklady za vyhotovení GP 10.648 Kč, paušální náklady za vyhotovení 
smluv 2.000 Kč, za kolek do KN ve výši 2.000 Kč a ½ ceny za zpracování odhadu 2.125 Kč), celková cena 
pozemku tedy činí 55.053 Kč. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městysem a panem Luštincem, jejímž 
předmětem je prodej ppč. 232/5, trvalý travní porost o výměře 174 m2 v k.ú. Černý Důl za celkovou kupní 
cenu ve výši 55.053 Kč. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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6. Transport Trutnov, s.r.o. – Dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

Společnost TRANSPORT Trutnov předkládá dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, která 
byla uzavřena dne 31.12.2005 se společností Transport Trutnov, s.r.o. Dodatkem jsou měněny články III., 
IV., VI., VII a XIV.  

Společnost Transport Trutnov navýšila ceny jednotlivých komodit o 10%, viz. předložený dodatek. 

Odůvodnění navýšení cen ze strany spol. Transport: 

10% navýšení je především z důvodu výrazného skokového zvýšení cen pohonných hmot v průběhu jara 
2022, které jsme prozatím nesli k naší tíži. Náklady na PHM jsou významnou nákladovou položkou našich 
služeb a jejich nepředvídatelný cenový skok vyvolaný mimo jiné i okolnostmi ,,Vyšší moci,, nedokážeme 
ovlivnit a jakkoliv eliminovat. Jsme tedy nuceni vše zohlednit formou meziročního navýšení cen svozu 
odpadu. 

Dále pak, jsme byli nuceni, v průběhu letošního roku mimořádně zvalorizovat mzdy našich pracovníků na 
dělnických pozicích, na základě jejich výzvy k rukám vedení společnosti. Další meziroční valorizace mezd 
bude provedena zkraje roku 2023. Tato mzdová opatření musíme nyní uplatňovat z důvodu hrozící větší 
fluktuace pracovníků provozu naší firmy, s ohledem na udržení stálých, zaučených posádek svozových 
vozů a udržení kvality vykonávané služby.  

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu se 
společností Transport Trutnov, s.r.o., která byla uzavřena dne 31.12.2005, tak jak byl předložen.  

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

7. Pověření k zastupování městyse ve Společenství vlastníků domu čp. 61 v Černém Dole 

Josef Pánek, jako bývalý starosta, byl prostřednictvím ZM pověřen zastupováním městyse ve výboru 
společenství vlastníků domu čp. 61 v Černém Dole. Vzhledem k tomu, že od 24.10.2022 došlo ke změně 
statutárního orgánu městyse a pan Pánek nadále tuto činnost ve výboru společenství vykonávat nechce, je 
třeba pověřit touto činností novou osobu. 

Vzhledem k povaze jednání ÚM navrhuje, aby se novým zástupcem ve výše uvedené věci, stala paní 
Starosta Alena Purmová. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje pověření paní Aleny Purmové, starostky městyse, svým zástupcem ve 
Společenství vlastníků domu čp. 61 v Černém Dole, a to v postavení člena výboru společenství. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

8. ČEZ Distribuce a.s.  – Kupní smlouva č. IV-12-2017749/KS 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, předkládá návrh Kupní smlouvy č. IV-12-
2017749/KS KVN DTS Černý Důl mikrozdroj čp. 160, v k.ú. Černý Důl. 

Předmětem smlouvy je prodej stpč. 523 v k.ú. Černý Důl, tedy pozemek, který vznikl oddělením z původní 
ppč. 149/9 v k.ú. Černý Důl, dle GP č. 895-133/2022. Kupní cena je sjednána ve výši 13.370 Kč dle 
znaleckého posudku č. 1133-936/2022. 

Předložená KS navazuje na SOSBVB č. IV-12-2017749/1 ze dne 26.6.2019, na Dodatek č. 1 ke SOSBVB č. 
IV-12-2017749/1 ze dne 30.10.2019 a Dodatek č. 2 1 ke SOSBVB č. IV-12-2017749/1 ze dne 11.12..2019. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. IV-12-2017749/KS KVN DTS Černý Důl 
mikrozdroj čp. 160, v k.ú. Černý Důl, mezi městysem a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je 
prodej stpč. 523 o výměře 15 m2 v k.ú. Černý Důl za kupní cenu ve výši 13.370 Kč tak, jak byla předložena). 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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9. Jednací řád ZM 

Starostka Alena Purmová předkládá návrh jednacího řádu zastupitelstva obce. Stávající platný jednací řád 
zastupitelstva městyse byl schválen v r. 2010 (rovněž dle návrhu paní Purmové), nicméně jsou již třeba 
některá ustanovení aktualizovat. 

K předloženému bodu byly vzneseny dotazy, prostřednictvím zastupitelů K. Trhlíka a O. Čermáka, které se 
týkaly využití online přítomnosti v praxi. Na všechny dotazy bylo zodpovězeno a další námitky ani 
připomínky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse tak, jak byl předložen RM. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

10. Rozpočet – rozpočtové provizorium na rok 2023 

ÚM navrhuje řešit rozpočet na rok 2023 rozpočtovým provizoriem a rozpočet schválit na únorovém zasedání 
ZM, kdy jsou již známy všechny potřebné informace (vývoj daňových příjmů, skutečné výdaje za rok 
předcházející, žádosti o dotace, apod.). Návrh rozpočtového provizoria byl zveřejněn na úřední desce dne 
19.10.2022. 

Postup tvorby rozpočtu městyse na rok 2023:  

1. do schválení rozpočtu se řídit schválenými Pravidly rozpočtového provizoria 
2. návrh rozpočtu projednat v lednu 2023 
3. rozpočet po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM  

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové provizorium městyse pro rok 2023, dle Pravidel rozpočtového 
provizoria.  

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

11. Pravidla rozpočtového provizoria 

ÚM navrhuje schválit pravidla rozpočtového provizoria v tomto znění: 

V období rozpočtového provizoria: 

1. Hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu a městyse, přičemž dbá na hospodárnost a 
efektivní vynakládání rozpočtových prostředků 

2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a akce schválené kompetentními orgány. 

3. Poskytne příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ. 

4. Hradí výdaje nutné na odvrácení škody na majetku. 

5. Hradí výdaje, související se zvýšením financování stanovených jiným zákonem.  

6. Zapojí příjmy a realizuje výdaje u projektů financovaných z dotace. 

7. Realizuje výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací. 

8. Převede průtokovou dotaci neprodleně bez ohledu na rozpočtové provizorium. 

9. Nepřekročí měsíční výdaje upraveného rozpočtu loňského roku. 

Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 

Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy 
do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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12. Jmenování zástupce pro jednání ve sdružení Euroregion Glacensis  

Na základě stanov sdružení, kterého je městys členem je nutné, jmenovat nového člena zastupitelstva, 
který bude za městys jednat ve sdružení Euroregion Glacensis. 

Starostka paní Alena Purmová navrhuje jmenovat zástupcem městyse ve výše uvedené věci místostarostu 
pana Bc. Petra Čermáka. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM jmenuje Bc. Petra Čermáka zástupcem městyse pro jednání ve sdružení Euroregion 
Glacensis.  

Výsledek hlasování:   pro: 13     proti: 0     zdržel se: 1 (Bc. P. Čermák) 
Usnesení bylo schváleno. 

13. Revokace usnesení UZM č. 27/324/2022 (prominutí příspěvku Erlebach) 

Dne 06.09.2022 ZM schválilo usnesením č. 27/324/2022 prominutí příspěvku na infrastrukturu pana Petra 
Erlebacha, a to za starostou navržených podmínek. 

Paní starostka absolvovala s p. Erlebachem jednání na základě kterého došlo k následující dohodě: 

Petr Erlebach poskytne městysi příspěvek na infrastrukturu městyse v celkové výši 150.000 Kč – rozložením 
splátek, a to tak že po podpisu plánovací smlouvy a vydání kladného stanoviska ohledně stavby RD na ppč. 
738/1 v k.ú. Černý Důl uhradí městysi 50.000 Kč do 30ti kalendářních dní. Druhou splátku ve výši 50.000 Kč 
uhradí 1 rok po kolaudaci a zbývající splátku rovněž ve výši 50.000 Kč uhradí do 2 let po kolaudaci. 

Starostka navrhuje RM, aby doporučila ZM revokovat usnesení č. 27/324/2022 ze dne 06.09.2022. 

V souvislosti s projednávaným bodem se o slovo přihlásil člen ZM O. Čermák, který apeloval na zvýhodnění 
obyvatel s trvalým pobytem v městysi, kterým p. Erlebach bezpochyby je. Závěrem diskuze došlo ke 
konstatování, že p. Erlebach realizuje výstavbu za účelem provozování podnikatelské činnosti (krátkodobé 
ubytování), a proto by se na něj prominutí příspěvku nemělo vztahovat. 

Návrh usnesení: ZM revokuje (ruší) usnesení č. 27/324/2022 ze dne 06.09.2022 o prominutí příspěvku na 
infrastrukturu pana Petra Erlebacha za starostou navržených podmínek. 

Výsledek hlasování:   pro: 8  proti: 4 (M. Stránský, B. Pajer, O. Čermák, J. Pánek)  zdržel se: 2 (Ing. M. 
Klimeš, H. Zaplatílková) 

Usnesení bylo schváleno. 

14. Plánovací smlouva (Erlebachovi) 

Starostka, A. Purmová, předkládá návrh plánovací smlouvy, uzavřené mezi městysem a manželi 
Erlebachovými, jejímž předmětem je závazek investora novostavby RD k úhradě finančního příspěvku na 
veřejnou infrastrukturu ve výši 150.000 Kč. 

Investor se smlouvou zavazuje uhradit městysi příspěvek ve 3 splátkách, a to následovně: První splátka ve 
výši 50.000,- Kč do 30 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy a vydání souhlasného stanoviska 
městyse se stavbou. Druhá splátka ve výši 50 000,- Kč do jednoho roku od vydání souhlasu s užíváním 
stavby (příp. kolaudačního rozhodnutí). Třetí splátka ve výši 50 000,- Kč do dvou let od vydání souhlasu 
s užíváním stavby (příp. kolaudačního rozhodnutí). 

V případě, že záměr výstavby staveb nebude realizován, vrátí Městys finanční příspěvek investorovi 
nejpozději do 60 dnů po ukončení plánovací smlouvy. 

Diskuze k tomuto bodu se v zásadě shodovala s předchozím projednávaným bodem, nicméně byla 
rozšířena o prohlášení, že p. Erlebach souhlasil s uzavřením plánovací smlouvy pod nátlakem, a to 
z časových důvodů pro realizaci výstavby. Starostka městyse, A. Purmová, ujistila všechny přítomné, že 
k žádnému tlaku ze strany městyse přistoupeno nebylo, naopak došlo ke vzájemné shodě na rozložení 
splátek. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi městysem a manželi Erlebachovými, 
jejímž předmětem je závazek investora novostavby RD (manželů Erlebachových) k úhradě finančního 
příspěvku na veřejnou infrastrukturu ve výši 150.000 Kč tak, jak byla předložena. 

Výsledek hlasování:   pro: 10     proti: 3 (B. Pajer, M. Stránský, O. Čermák)     zdržel se: 1 (H. Zaplatílková) 

Usnesení bylo schváleno. 
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15. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 5 

ÚM předkládá rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 5/2022.  V rozpočtovém opatření č. 5/2022 jsou 
obsaženy příjmy a výdaje, které jsou zařazeny do rozpočtu městyse na rok 2022. 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 se týká zvýšení příjmů v celkové výši 2.835.753,00 Kč a to 
v položkách: 

 xxxx 1xxx – Daňové příjmy  1 219 000,00Kč 
(DPFO, DPPO, DPH, místní a správní poplatky)   

 xxxx 2xxx – Nedaňové příjmy  1 360,00Kč 
(pokuty) 

 xxxx 2xxx – Nedaňové příjmy  350 000,00Kč 
(neinv.dary – plánovací smlouvy) 

 xxxx 3xxx – Kapitálové příjmy  393 800,00Kč 
(prodej pozemků) 

 xxxx 4111 – Přijaté transfery  18 800,00Kč 
(volby prezident) 

 xxxx 4116 – Přijaté transfery  852 793,00Kč 
(průtokový transfer ZŠ – výdaj 3117 5336) 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 se týká zvýšení výdajů v celkové výši 1.082.793,00 Kč a to 
v položkách:  

 3117 xxxx – První stupeň základních škol  852 793,00Kč 
(průtokový transfer ZŠ – příjem 4116) 

 6112 xxxx – Zastupitelstva obcí  230 000,00Kč 
(ostatní osobní výdaje - platy) 

Financování činí celkem částku 

 xxxx 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  1.752.960,00 Kč 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 5/2022, které obsahuje další 
příjmy a výdaje zařazené do rozpočtu městyse na rok 2022. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 
5/2022 počítá se zvýšením příjmů v celkové výši 2.835.753,00 Kč a zvýšením výdajů v celkové výši 
1.082.793,00 Kč, přičemž financování 8115 (převod do rezerv) činí celkem částku 1.752.960,00 Kč. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

16. Zásady pro spolupráci s investory - změna 

Starostka, A. Purmová, předkládá návrh na změnu zásad pro spolupráci s investory, jehož předmětem je 
stanovení a ucelení pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území městyse tak, aby se investoři 
nediskriminačním způsobem podíleli na financování nákladů, které jejich činnost v městysi vyvolá, a aby 
spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k životu v městysi. 

Předložené zásady obsahují přílohy, a to: vzor Smlouvy o investičním příspěvku a vzor Smlouvy o 
spolupráci. 

Člen ZM O. Čermák a J. Pánek uvedli, že předložené zásady postrádají zvýhodnění pro občany s trvalým 
pobytem, a to nejen stávající, ale i případné budoucí. Oba kandidáti vnímají zakotvení ustanovení o 
předmětné úlevě do zásad jako motivační složku pro navýšení celkového počtu obyvatel v městysi. Do 
diskuze se zapojili i hosté, kteří výše uvedený názor kvitovali. Starostka městyse kontrovala oponenty tím, 
že právě takto nastavené znění zásad nediskriminuje žádnou skupinu obyvatel a rovněž navrhovala, že 
zvýhodnit občany s TP by městys mohl i jiným vhodnějším způsobem. Závěrem diskuze nedošlo ke 
vzájemné shodě, proto dala starostka, A. Purmová, hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Zásady městyse Černý Důl pro spolupráci s investory, které nahrazují 
Zásady pro výstavbu v městysi Černý Důl, schválené usnesením Zastupitelstva městyse Černý Důl pod č. 
25/292/2022, ze dne 26.4.2022 a to tak, jak byly předloženy, včetně příloh, tj. návrh vzoru Smlouvy o 
investičním příspěvku a návrh vzoru Smlouvy o spolupráci. 

Výsledek hlasování:   pro: 1 (A. Purmová)    proti: 7     zdržel se: 6 
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Usnesení nebylo schváleno. 

17. Informace 

- Doskočil – návrh na směnu pozemků (po zjištění širších souvislostí starostka směnu nedoporučuje, viz. 
diskuze) 

- Parkovací automaty 

- Oprava kříže na křižovatce v Čisté 

- Informace o možnosti umístění solárního panelu na el. kola 

- Vánoční stan 2022 

- Znovupodání žádosti o dotaci – venkovní učebna ZŠ 

- Zřízení stavební komise 
- Delegace pravomocí RM na starostku městyse (darovací smlouvy) 
- Omezení délky svícení VO 
- Návrh na zrušení svícení VO směr Čistá v Krkonoších – Fořt 

Diskuze v informacích: 

Při sdělování zjištěných souvislostí s navrhovanou směnou pozemků p. Doskočila, byla prostřednictvím 
zástupců městyse (starostky a místostarosty) navrženo, že směnu nedoporučují. O slovo se přihlásil p. 
Doskočil, aby svůj záměr obhájil. Místostarosta uzavřel diskuzi na toto téma s tím, že návrh směny se 
nezamítá a bude ještě projednán. 

Zřízení stavební komise – návrh starostky byl přijat kladně, nicméně člen ZM O. Čermák navrhl, aby jedním 
z členů komise byl občan městyse a navrhl p. J. Pánka. J. Pánek s nominací souhlasil. 

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí informace.  

18. Phoenix Property s.r.o. – žádost o odkup pozemku v k.ú. Černý Důl 

Společnost Phoenix Property s.r.o., se sídlem Rudných dolů 291, Jílové u Prahy (Cihlářská bouda) žádá o 
odkup části ppč. 114/9 v k.ú. Černý Důl, a to části o výměře cca 191 m2, viz. grafická příloha. 

Důvodem žádosti je rozšíření parkovacích míst pro apartmánový dům Cihlářka. 

K předloženému bodu nebyly žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení: ZM zamítá žádost o prodej části ppč. 114/9 v k.ú. Černý Důl, a to části o výměře cca 191 
m2. 

Výsledek hlasování:   pro: 14     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

Zápis byl vyhotoven dne:  30.11.2022 

Zapisovatel: Pieschelová Lucie …………………………………… 

Ověřovatelé:  Josef Pánek dne …………... podpis  ........................................... 

 David Richtr   dne …………... podpis  ........................................... 

Starosta: Alena Purmová dne …………... podpis  ........................................... 

Místostarosta: Bc. Petr Čermák dne …………... podpis  ........................................... 


