
 1 

USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 24.11.2016 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 
UZM č. 25/258/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen, 
včetně doplněného bodu jednání č. 14.   Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

UZM č. 25/259/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z předešlých schůzí ZM. 
 

UZM č. 25/260/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 02.11.2016 a 16.11.2016. 
 

UZM č. 25/261/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM souhlasí se zařazením příspěvku na provoz příspěvkové organizace městyse Základní škola a 
Mateřská škola Černý Důl do rozpočtu městyse na rok 2017 ve výši 1 mil. Kč. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 
 
UZM č. 25/262/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program KaS 2017 - podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 
v městysi, a to tak že maximální výše příspěvku bude činit částku 25.000,- Kč na žadatele. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno 
 
UZM č. 25/263/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program PZŠ 2017 - Poskytování příspěvků rodičům dětí, které navštěvují v roce 
2017-18 ZŠ v Čisté v Krkonoších tak, jak byl předložen. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 
UZM č. 25/264/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Grantový program PPRO 2017 - podpora nákladů spojených s poslední rozloučením tak, 
jak byl předložen.          Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

UZM č. 25/265/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM souhlasí s postupem tvorby rozpočtu městyse 2017:  

1/ schválit rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2017,  
2/ návrh rozpočtu 2017 projednat v lednu 2017 
3/ rozpočet 2017 po vyvěšení schválit na únorovém zasedání ZM 2017. 

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

UZM č. 25/266/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017. 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 2016, 
 přednostně poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a příspěvky ze 

schválených grantových programů městyse. 

Po schválení rozpočtu na rok 2017 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení.        Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

UZM č. 25/267/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městysem (prodávající) a Zemědělským družstvem Peruc 
(kupující), jejímž předmětem je prodej ½ vlastnických podílů pozemkových parcel ppč. 355/10 o výměře 
1216 m2, ppč. 366 o výměře 180 m2, ppč. 445/21 o výměře 3057 m2 a  ppč. 445/62 o výměře 723 m2 
v k.ú. Stradonice u Pátku v obci Peruc, za celkovou kupní cenu ve výši 51.760 Kč. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 
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UZM č. 25/268/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městysem (prodávající) a společností KVK, a.s., jejímž 
předmětem je prodej pozemkových parcel č. 501/17, 501/18, 501/20, 501/23, 501/33, 501/35, 501/41, 
925/1, 925/2 a 926/4 v k.ú. Černý Důl a pozemkových parcel č. 422/9 a 864/4 v k.ú. Čistá v Krkonoších 
za celkovou kupní cenu ve výši 1 359 200 Kč.  Pro 9, proti 2, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno. 

UZM č. 25/269/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 950, ostatní plocha o výměře 451 m2 v k.ú. 
Černý Důl, a to části o výměře 27 m2. 

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

UZM č. 25/270/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu tak, jak byla předložena. 

Pro 10, proti 0, zdržel se 1  Usnesení bylo schváleno. 
 

UZM č. 25/271/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí informace. 

 
UZM č. 25/272/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 6/2016, které obsahuje další příjmy a výdaje 
zařazené do rozpočtu městyse na rok 2016. 

Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č. 6/2016 počítá se zvýšením příjmů v celkové výši 1.203.714,-
Kč a se zvýšením výdajů v celkové výši 70.000,-Kč, přičemž financování (převod do rezerv) činí celkem 
částku 1.133.714,- Kč.        Pro 11, proti 0, zdržel se 0  Usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení bylo vyhotoveno  24.11.2016 

 
Ověřovatelé zápisu: 

     Starosta místostarosta 

     R. Skřehot P. Zuzánková 


