Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 14. 3. 2013
Zastupitelstvo obce Chuchelna:
1) schvaluje zprávu o činnosti rady obce
2) schvaluje zprávu o hospodaření obce za rok 2012
3) schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2013 s příjmy 10.697.485,35 Kč a výdaji
12.142.477,35 Kč. Schodek ve výši 1.444.992,- Kč je tvořen financováním takto:
zůstatek z předchozích období
2.325.000,- Kč
splátky úvěru
- 880.008,- Kč
financování celkem

1.444.992,- Kč

4) bere na vědomí informaci komise životního prostředí
5) schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50.000,- Kč panu Janu Vrabcovi na titul „6
– rekonstrukce střechy“ domu čp. 74
6) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
7) bere na vědomí zprávu finančního výboru
8)
pověřuje
starostu
obce
o pronájmu kabelové televize

pokračovat

v jednání

s firmou

Katroservis

9) bere na vědomí informaci o stavbách v obci
10) pověřuje starostu obce pokračovat v jednání s pí Ing. Radanou Šubrtovou o
odprodeji části pozemku 593/5 v k. ú. Lhota Komárov a schvaluje zveřejnění záměru
prodeje po vypracování geometrického plánu
11) pověřuje starostu obce pokračovat v jednání s p. Hoškem o odkoupení
pozemkové parcely č. 677/3 v k. ú. Lhota Komárov
12) schvaluje záměr výsadby stromořadí na pozemku č. 762/1 v k. ú. Lhota Komárov
a podání žádosti o dotaci na uvedenou akci a schvaluje příspěvek obce ve výši
7.850,- Kč
13) schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky v majetku obce Chuchelna, a to p.
p. č. 771 a část pozemku p. č. 772 za pozemky v majetku paní Miloslavy Kadlecové,
a to st. p. č. 132 a část pozemku p. č. 629/2, vše v k. ú. Lhota Komárov, zastupitelstvo
pověřuje starostu obce projednání záměru směny s vlastnicí dotčených pozemků

14) souhlasí s umístěním a provedením stavby: Chuchelna, Komárov TJ
VN, TS a NN na pozemcích parc. čísla 1005, 1008/1, 1010/1, 1010/4, 1011/2, 1013/8,
1015/1, 1016, 1020/2, p. p. k. 1013/1, 1013/8, 1014, 1016, 1869 v katastrálním území
Chuchelna, parc. č. 557, 601, 604/2, 607/4, 763/1, 767/2, 805 v katastrálním území
Lhota Komárov, vše obec Chuchelna.
Tyto pozemky jsou dle platného Územního plánu Chuchelna, který byl schválen
usnesením Zastupitelstva Obce Chuchelna číslo 4 ze dne 27.12.2012 a následně
oznámen veřejnou vyhláškou č.j. SÚ/3690/12 ze dne 31.12.2012 (územní plán
Chuchelna nabyl účinnosti dne 15.1.2013), řešeny jako funkční plochy: bydlení
v rodinných domech - venkovské (BV), silniční dopravy (DS), místní dopravy (DS),
zeleň doprovodná (ZD), zemědělské obhospodařování (AO) a sport v krajině (SO).
V případě funkčních ploch: bydlení v rodinných domech - venkovské (BV), zeleň
doprovodná (ZD) a sport v krajině (SO) se jedná o podmíněně přípustné využití, se
kterým Zastupitelstvo obce Chuchelna souhlasí.

