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USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 28.5.2015 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 

 
UZM č. 08/085/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak  byl předložen. 

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

 

UZM č. 08/086/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z předešlé schůze ZM. 

 

UZM č. 08/087/2015  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 6.5.2015, 20.5.2015 a mimořádné RM ze dne 

27.5.2015. 

Čas 18
10

 hodin: přišel p. B. Pajer. 

 

UZM č. 08/088/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje revokaci usnesení UZM č. 01/018/2014 ze dne 06.11.2014 na nové znění: 

Zastupitelstvo městyse Černý Důl stanovuje v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 84 odst. 2 písm. u) 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 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

                 

UZM č. 0/089/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dotačním managementu projektu naučná stezka za sv. Barborou mezi městysem 

a společností DRAG s.r.o. se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov, IČ: 01558081 tak, jak byla předložena. 

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

 

UZM č. 08/090/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele v zadávacím řízení –  naučná stezka za sv. 

Barborou mezi městysem a společností DRAG s.r.o. se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov, IČ: 01558081 tak, jak 

byla předložena.           Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 08/091/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Černý Důl za rok 2014, zároveň RM navrhuje schválit výsledek hospodaření 

a rozhodnutí o převedení výsledku hospodaření ve výši Kč 2.429.851,86Kč v r. 2015, který se musí proúčtovat z účtu 

431 na účet 432.           Pro 12, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 08/092/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet Městyse Černý Důl za rok 2014 včetně zprávy auditora  

o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Černý Důl za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě  

o výsledku hospodaření.         Pro 12, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno. 

 

UZM č. 08/093/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM přijímá opatření ke zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření za rok 2014 uvedeným ve Zprávě  

o výsledku přezkoumání hospodaření: 

 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

 § 45 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze.  

 Městys nesprávným použitím analytických účtů nedodržel vymezení doplňujících informací v příloze k položkám 

rozvahy C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Částka 361 984,-Kč byla zaúčtována na položku C.2. - 

snížení stavu transferů. Jednalo se však o přijetí dotací, tzn. měla být zaúčtována na položku C.1. - zvýšení stavu 

transferů. 

 Systémové opatření:  Městys Černý Důl bude dodržovat vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 

§ 45 a zajistí správné použití analytických účtů pro dodržení obsahového vymezení vysvětlujících a doplňujících 

informací v příloze.  Termín: průběžně     Zodpovídá: účetní městyse 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0b   Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 08/094/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje nabídku na akci „Černý Důl – Cvrkalov, místní komunikace, oprava živičného krytu“, kterou 

předložil uchazeč REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ:64824781 s celkovou 

nabídkovou cenou 1.491.324,-Kč bez DPH (1.804.502,-Kč s DPH). 

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

 

UZM č. 08/095/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Černý Důl – Cvrkalov, místní komunikace, oprava živičného krytu“ 

mezi městysem a společností REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781, tak, jak 

byla předložena ve výběrovém řízení, za cenu díla ve výši 1.491.324,-Kč bez DPH (1.804.502,-Kč s DPH). 

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

 

UZM č. 08/096/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 15POV02-0056/VR/NEINV o poskytnutí podpory z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v rámci programu 15POV02 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a 

místních komunikací, infrastruktura, mezi městysem a Královéhradeckým krajem ve znění, v jakém byla předložena. 

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

 

UZM č. 08/097/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 3/2015, které obsahuje další příjmy a výdaje zařazené do 

rozpočtu městyse na rok 2015. Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 3/2015 počítá tedy se zvýšením příjmů 

v celkové výši 523.000,-Kč a se zvýšením výdajů v celkové výši 868.500,-Kč, přičemž financování (převod z rezerv) 

činí celkem částku 345.500,-Kč. 

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

 

UZM č. 08/098/2015   Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

 ZM bere na vědomí informace.       Pro 12, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení bylo vyhotoveno  29.05.2015 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

starosta                     místostarosta 

 

 

 

 

 

   

David Richtr                   Roman Skřehot        

         

 


