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USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL  

ve volebním období 2014-2018 konaného dne 22.12.2016 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 
UZM č. 26/273/2016  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen. 

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

UZM č. 26/274/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

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

UZM č. 26/275/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 30.11.2016 a 14.12.2016. 
 

UZM č. 26/276/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č.90032/2015 ze dne 31.8.2015 uzavřené mezi městysem 

(příkazce) a společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř (příkazník) tak, jak byl předložen. 

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

UZM č. 26/277/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016, která mění obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství tak, jak byla předložena.  Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 

UZM č. 26/278/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, která byla uzavřena dne 31.12.2005. 

Nová cena za svoz komunálního odpadu (52 svozů/rok) od 01.01.2017 činí 1.580,-Kč bez DPH/rok, tj. 1.817Kč s DPH/rok. 

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

UZM č. 26/279/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje Zadání územního plánu Černý Důl, upraveného na základě výsledků projednání návrhu zadání 
(uplatněných požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí a připomínek) pořizovatelem ve spolupráci 

s určeným zastupitelem (Ing. Zdeněk Kraus) tak, jak bylo předloženo. 

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

UZM č. 26/280/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM rozhoduje o nejvýhodnější nabídce na akci „Kanalizace a ČOV Černý Důl - zhotovitel“, kterou předložil uchazeč 
„Společnost Čistý Černý Důl“ (správce GASCO spol. s r.o., Pardubice, IČ 15049035, společník BAK stavební společnost, 

a.s. Praha, IČ: 28402758) s celkovou nabídkovou cenou 119.580.927,44Kč bez DPH. 
                                                                                          Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 

UZM č. 26/281/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a ČOV Černý Důl - zhotovitel“ mezi městysem a sdružením 
společností „Čistý Černý Důl“ (účastník 1: GASCO, spol. s r.o., náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČ: 15049035, 

účastník 2: BAK stavební společnost, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 Krč, IČ: 28402758) s celkovou cenou  
za provedení díla ve výši 119.580.927,44Kč bez DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena po uplynutí příslušných lhůt po 

oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 

UZM č. 26/282/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 7/2016, které obsahuje další příjmy a výdaje zařazené do 

rozpočtu městyse na rok 2016. Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 7/2016 počítá se zvýšením příjmů v celkové 
výši 1.902.913,-Kč a se snížením výdajů v celkové výši 3.605.104,-Kč, přičemž financování (převod do rezerv) činí celkem 

částku 5.508.017,-Kč.                                       Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 
 
UZM č. 26/283/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje termíny zasedání ZM v roce 2017 tak, jak byly předloženy. 
                                                                                        Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno 

UZM č. 26/284/2016 Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM bere na vědomí informace.            Usnesení bylo vyhotoveno 22.12.2016 

 
Ověřovatelé zápisu: 

   starosta místostarosta 

 
   R. Skřehot R. Janeček 


