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USNESENÍ ZE 6.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE ČERNÝ  DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 26. 03. 2015 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 
 

UZM č. 06/071/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak  byl předložen, 

včetně návrhu na doplnění programu o bod 10.   Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 06/072/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
 ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 4. 3. 2015 a 18.03.2015. 

 

UZM č. 06/073/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM pověřuje: 
a) radu městyse - projednáním stavu požární ochrany v městysi minimálně 1 x za 12 měsíců a vždy po závažné 

mimořádné události mající vztah k požární ochraně v městysi, 

b) starostu městyse - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany městyse, a to 

minimálně 1 x za 12 měsíců.        Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 

                 

UZM č. 06/074/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM  bere na vědomí Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP na akci „Vybavení pro separaci a 

svoz odpadů – Městys Černý Důl“ v rámci 64. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, která byla 

podána dne 18.03.2015. 

 

UZM č. 06/075/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 1/2015, které obsahuje další příjmy a výdaje 

zařazené do rozpočtu městyse na rok 2015. 

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 1/2015 počítá se zvýšením výdajů v celkové výši 43.940,-Kč, 

přičemž financování (převod z rezerv) činí celkem částku 43.940,- Kč. 

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

           

UZM č. 06/076/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM bere na vědomí informace: 

 Soutěž Zlatý erb 2015 – 3. místo v soutěži o nejlepší webové stránky obcí KHK 

 SOVK – zápis č. 2/2015 

 Krkonoše SMO - Pracovně poznávací cesta do Polska 28. – 29. 4. 2015 (úterý – středa) 

 Městská policie Trutnov – nepoužití inflační doložky pro rok 2015 

 Slavnostní otevření sběrného dvoru odpadů 

 Hlášení změn ve zdravotních pojišťovnách (všichni zastupitelé a členové výborů ZM) 

 

UZM č. 06/077/2015 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

schválenou Vládou ČR dne 16. 3.2015 s účinností od 1.4.2015 s tím, že stávající stanovené odměny 

neuvolněným členům ZM se nemění.            

Usnesení bylo vyhotoveno 27. 03. 2015 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
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