Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
ze dne 11. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Chuchelna
Z/16/2015
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Z/20/2015
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Z/26/2015

Z/27/2015

Z/28/2015

Z/29/2015

schvaluje zprávu o činnosti rady obce
schvaluje zprávu o hospodaření obce do 31. 5. 2015
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Zlepšený
hospodářský výsledek PO ZŠMŠ Chuchelna bude použit na krytí
ztráty z minulých období a rezervního fondu
schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad
schvaluje novelu „Pravidel Obce Chuchelna o tvorbě a použití
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Chuchelna
bere na vědomí zprávu výboru kontrolního
bere na vědomí zprávu výboru finančního
bere na vědomí zprávu komise pro kulturu a sport
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 – navýšení rozpočtu
v příjmech i výdajích o částku 295.616,- Kč
souhlasí se stavebním záměrem, pana Josefa Coufala, nar. 1. 4.
1953, Brodská 403, 513 01 Semily, který je z hlediska platného
územního plánu podmíněně přípustným využitím funkční plochy.
Stavební záměr je dle platného územního plánu (Územní plán
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) situován
ve funkční ploše bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Jedná se o stavební záměr:
Přístavba a stavební úpravy pro změny v užívání stavby na objekt
pro individuální rekreaci Chuchelna, Lhota čp. 9 na pozemku
st. p. 153, parc. č. 330/3 v katastrálním území Lhota Komárov,
obec Chuchelna.
souhlasí s přijetím budoucího oprávnění (věcného práva –
služebnosti) zřídit v části pozemkové parcely č. 438 v k. ú. i obci
Chuchelna kanalizaci, schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
s manželi Ceéovými, a pověřuje starostu podepsáním této
smlouvy
schvaluje koupi pozemkové parcely, která vznikne oddělením
z pozemkové parcely č. 547/1 v k. ú. Lhota Komárov, obci
Chuchelna za cenu 10 Kč/m2
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemkové parcely
č. 545/1 v k. ú. Lhota Komárov, obci Chuchelna za cenu
10,- Kč/m2
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000,- o. s. Babybox
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