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 ZM schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 včetně předloženého návrhu 

na doplnění schůze.           Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
 

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

 ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 03.06.2015 a 17.06.2015. 
 

 

 ZM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na výběr dodavatele akce „Kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtu 

- obnova střešní krytiny věže“.        Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
                 

ZM schvaluje navýšení celkového objemu vkládaných prostředků do Grantového programu PPRO 2015 - 

podpora nákladů spojených s poslední rozloučením, o 20 tis. Kč. Celková částka vyčleněná na tento grantový 

program by tak činila 45 tis. Kč.        Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
  

 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.81/512/2015 mezi Městysem Černý Důl 

(jako nabyvatelem) a ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové (jako 

převodcem), jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků ppč. 422/1, 605/5, 605/12, 605/15 a 606 vše 

v k.ú. Černý Důl.            Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
  

 ZM bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.06.2015. 
  

 ZM schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015 tak, jak byl předložen. 

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

ZM schvaluje rozpočtové změny - rozpočtové opatření č.4/2015, které obsahuje další příjmy a výdaje zařazené 

do rozpočtu městyse na rok 2015. Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č.4/2015 počítá tedy se zvýšením 

příjmů v celkové výši 31.500,-Kč a se zvýšením výdajů v celkové výši 70.250,-Kč, přičemž financování (převod 

z rezerv) činí celkem částku 38.750,-Kč.     Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 

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

 ZM rozhodlo o pořízení nového územního plánu pro městys Černý Důl. 

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

 ZM schvaluje Ing. Zdeňka Krause jako určeného zastupitele pro pořizování nového územního plánu městyse 

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

 ZM schvaluje žádost o pořízení územního plánu obecním úřadem obce s rozšířenou působností – Městským  

      úřadem Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí.     Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení bylo vyhotoveno dne 26.06.2015 
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