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USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 
ve volebním období 2014-2018 konaného dne 25.05.2017 v zasedací místnosti ÚM v Černém Dole 

 

 
UZM č. 31/326/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018 tak, jak byl předložen. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno 

 
UZM č. 31/327/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

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

 
UZM č. 31/328/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích jednání RM ze dne 03.05.2017 a 17.05.2017. 
 

UZM č. 31/329/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM bere na vědomí neposkytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. 
 

UZM č. 31/330/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM schvaluje návrh vnitřního předpisu č. 1/2017 – statut sociálního fondu, tak jak byl předložen. 

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

UZM č. 31/331/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje záměr prodeje ppč. 39/3, zahrada o výměře 29 m2, která vznikla z původní ppč. 39/2, zahrada o 
výměře 33 m2 a části pozemkové parcely č. 950/3, ostatní plocha o celkové výměře 424 m2, a to části o výměře 3 m2 

vše v k.ú. Černý Důl.           Pro 11, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno 
 

UZM č. 31/332/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje záměr směny ppč. 149/7, orná půda o výměře 3976 m2, která vznikla z původní ppč. 149/1, orná půda 
o výměře 12678 m2, (z vlastnictví Farmy KOUT do vlastnictví městyse) za ppč. 150/4, ostatní plocha o výměře 3344 

m2, která vznikla z původní ppč. 150/1, ostatní plocha o výměře 21529 m2 a za ppč. 269, orná půda o výměře 632 m2 
v k.ú. Fořt (z vlastnictví městyse do vlastnictví Farmy KOUT). 

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

UZM č. 31/333/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 

ZM schvaluje rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 2/2017, které obsahuje další příjmy zařazené do rozpočtu 
městyse na rok 2017. Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 2/2017 počítá se zvýšením příjmů v celkové výši 

253.200,-Kč, se snížením výdajů v celkové výši 2.513.780,-Kč, přičemž financování (převod do rezerv) činí celkem 

částku 2.766.980,-Kč.          Pro 11, proti 0, zdržel se 0   Usnesení bylo schváleno 
 

UZM č. 31/334/2017  Zastupitelstvo městyse Černý Důl 
ZM bere na vědomí informace. 

 
Usnesení bylo vyhotoveno  25.05.2017 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 

     starosta místostarosta 

 

     R. Skřehot O. Čermák 


