
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna  
ze dne 11. 12. 2014 

 
Zastupitelstvo obce Chuchelna 
 
Z/1/2014 schvaluje zprávu o činnosti rady obce 
Z/2/2014   schvaluje zprávu o hospodaření obce do 30. 11. 2014 
Z/3/2014   schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – zvyšuje rozpočet  

o 706.392,79 Kč na straně příjmů, snižuje financování o 413.386,- 
Kč a zvyšuje rozpočet o 293.006,79 Kč na straně výdajů  

Z/4/2014  schvaluje hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 
2015 úsporně – ukládá hradit jen nutné provozní výdaje, 
plánované splátky úvěru a rozpracované investice, a to do doby 
schválení rozpočtu obce na rok 2015 

Z/5/2014 bere na vědomí zprávu výboru kontrolního 
Z/6/2014 bere na vědomí zprávu výboru finančního 
Z/7/2014 schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely  

č. 1841/2 o výměře 67 m2 v k. ú. Chuchelna  

Z/8/2014 schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemkové parcely 
č. 1899 za cenu 10,- Kč/m2  

Z/9/2014 neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely  
č. 789/2 v k. ú. Lhota Komárov o výměře 587 m2 

Z/10/2014 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti dle návrhu KÚLK č. OLP/2458/2014 

Z/11/2014 schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu a údržbu 
cyklostezek ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

Z/12/2014 schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu  
z Programu prevence kriminality, a sice na vybudování 
kamerového dohlížecího systému a dovybavení sportoviště - 
hasičského cvičiště 

Z/13/2014 souhlasí s provedením kompletní obnovy a opravy pomníku 
padlým z I. a II. světové války v centru obce na ppč. 478/3 v k. ú. 
Chuchelna, registrovaného v CEVH pod číslem CZE5107-8390 
podle předloženého záměru a zároveň souhlasí s podáním 
žádosti o státní dotaci na tuto obnovu z prostředků Ministerstva 
obrany ČR podle § 4, odst. 3, písm. d) zákona č. 122/2004 Sb.,  
o válečných hrobech a pietních místech (minimální spoluúčast 
obce činí 20% na stavební část obnovy  

 
 
Vyvěšeno: 15. 12. 2014  
Sejmuto: 
 
Ve stejné době vyvěšeno i na elektronické úřadní desce. 


