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USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 17. 12. 2015 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 
 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/154/2015 

ZM schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen, 
včetně předloženého návrhu na doplnění.   Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/155/2015 

ZM bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z předešlých schůzí ZM. 
 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/156/2015 

  ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 09.12.2015. 
  

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/157/2015 

ZM schvaluje Grantový program KaS 2016 - podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 
v městysi tak, jak byl předložen.      Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

                 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/158/2015 

ZM schvaluje Grantový program PZŠ 2016 - Poskytování příspěvků rodičům dětí, které navštěvují v roce 
2016-17 ZŠ v Čisté v Krkonoších tak, jak byl předložen. 

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

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/159/2015 

ZM schvaluje Grantový program PPRO 2016 - podpora nákladů spojených s poslední rozloučením tak, 
jak byl předložen.           Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/160/2015 

  ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2016 tak, jak byly předloženy. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/161/2015 

ZM revokuje usnesení ZM č. UZM č. 13/138/2015 ze 13. zasedání ZM, konaného dne 29.10.2015, které 
zní: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč starostovi městyse Ing. Zdeňku Krausovi za 
přínosné aktivity pro městys – za práce v řídících orgánech Krkonoše Svazku měst a obcí, Svazku obcí 
Východní Krkonoše, Radě Krnap, Místní akční skupině Krkonoše, Honebního společenstva Čistá 
v Krkonoších v letech 2009 až 2015, a nahrazuje ho zněním: 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč starostovi městyse Ing. Zdeňku Krausovi za 
přínosné aktivity pro městys v letech 2009 až 2015 – za osobní podíl na zajišťování finančních prostředků, 
údržby a oprav kostela sv. Michala v Černém Dole, který je vlastnictvím římskokatolické církve, za osobní 
podíl na přípravě, organizaci a průběhu specifických akcí městyse jako je Vánoční stan, výstava PODHORY 
a Den městyse, za osobní podíl na přípravě a vydání publikace o historii Černého Dolu a za organizaci 
zahraniční spolupráce a vzájemných návštěv s obcí Grossenheidorn (SRN).            
                 Pro 10, proti 0, zdržel se 2  Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/162/2015 

ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 9/2015, které obsahuje další příjmy a výdaje 
zařazené do rozpočtu městyse na rok 2015.  

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 9/2015 počítá se zvýšením příjmů v celkové výši 228.200,-Kč 
a se snížením výdajů v celkové výši 1.817.350,-Kč, přičemž financování (převod z rezerv) činí celkem 
částku 2.045.550,-Kč. 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/163/2015 

ZM souhlasí s postupem tvorby rozpočtu městyse 2016:  
1/ schválit rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2016,  
2/ návrh rozpočtu 2016 projednat v lednu 2016  
3/ rozpočet 2016 po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM 2016. 

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

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/164/2015 

ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016.  

V období rozpočtového provizoria městys:  

 hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městyse a úřadu městyse, přičemž bude dbát na  
  hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, 

 hradí závazky z již uzavřených smluv a nevyřízených objednávek z roku 2015, 
 přednostně poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a příspěvky  
   ze schválených grantových programů městyse. 
 
Po schválení rozpočtu na rok 2016 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy  
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

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

Usnesení Zastupitelstva Městyse Černý Důl   č. 15/165/2015 

ZM bere na vědomí informace. 
 

Usnesení bylo vyhotoveno 18. 12. 2015 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 

Starosta              místostarosta 
 
 
 
 
        Karolína Boková                                              Bohouš Pajer 


