Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
ze dne 12. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Chuchelna:
Z/1/2015
Z/2/2015
Z/3/2015

schvaluje zprávu o činnosti rady obce
schvaluje zprávu o hospodaření obce za rok 2014
schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,Kč panu Pavlu Pavlatovi, na opravu střechy čp. 107
Z/4/2015
neschvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 45.000,Kč Martinu a Evě Müllerovým na opravu střechy čp. 317
Z/5/2015
pověřuje komisi FRB přípravou změny pravidel Obce Chuchelna
o tvorbě a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Chuchelna tak, aby mohly být v jednom roce vyhlášena dvě kola
výběrového řízení na poskytnutí zápůjček z FRB
Z/6/2015
schvaluje rozpočet obce Chuchelna na rok 2015 včetně
pozměňovacích návrhů starosty obce jako schodkový s příjmy
11.017.175,- Kč a výdaji 11.745.682,- Kč.
Schodek ve výši 728.507,- Kč je tvořen financováním takto:
zůstatek z předchozích období
1.353.515,- Kč
splátky úvěru
- 625.008,- Kč
financování celkem
728.507,- Kč
Z/7/2015
bere na vědomí zprávu výboru kontrolního
Z/8/2015
bere na vědomí zprávu výboru finančního
Z/9/2015
bere na vědomí zprávu komise životního prostředí
Z/10/2015
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Chuchelna
Z/11/2015
schvaluje prodej nově odděleného poz. par. č. 1899/3 v k. ú.
Chuchelna za 10,- Kč/m2 a přijetí budoucího oprávnění (věcné právo služebnost) zřídit v části poz. par. č. 438 v k. ú. Chuchelna kanalizaci
a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy kupní a smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě s vlastníkem poz. parcely č. 438 v. ú. Chuchelna
Z/12/2015
schvaluje zveřejnění záměru prodat část poz. par. č. 1899 v k. ú.
Chuchelna za 10,- Kč/m2 vlastníku poz. parcely č. 427 v k. ú. Chuchelna
Z/13/2015
schvaluje koupi části poz. par. č. 427 v k. ú. Chuchelna za
10,- Kč/m2 za účelem výstavby kanalizace a úpravy komunikace
a pověřuje starostu uzavření příslušné smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a smlouvě o právu umístit a provést stavbu kanalizace
a komunikace (samotná smlouva kupní bude uzavřena po realizaci
stavby a jejím zaměření)
Z/14/2015
schvaluje zveřejnění záměru prodat část poz. par. č. 1899 v k. ú.
Chuchelna za 10,- Kč/m2 vlastníku poz. parcely č. 421v k. ú. Chuchelna
Z/15/2015
schvaluje koupi části poz. par. č. 421 v k. ú. Chuchelna za
10,- Kč/m2 za účelem výstavby kanalizace a úpravy komunikace
a pověřuje starostu uzavření příslušné smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a smlouvě o právu umístit a provést stavbu kanalizace
a komunikace (samotná smlouva kupní bude uzavřena po realizaci
stavby a jejím zaměření)
Vyvěšeno: 13. 3. 2015
Sejmuto: 31. 3. 2015

