
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna  
ze dne 10. 9. 2015: 

 
Zastupitelstvo obce Chuchelna  
 
Z/30/2015 schvaluje zprávu o činnosti rady obce  
Z/31/2015 schvaluje zprávu o hospodaření obce do 31. 8. 2015  
Z/32/2015 schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB Daně a Karlovi Müllerovým ve výši 

30.000,- Kč na titul 03 – obnova fasády  včetně oplechování 
Z/33/2015 schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB Karlu Morávkovi ve výši 50.000,- Kč 

na titul 02 – rekonstrukce bytu nebo jeho části 
Z/34/2015 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 – zvýšení objemu rozpočtu  

o částku 80.000,- Kč ve výdajích a zvýšení schodku rozpočtu o částku 
80.000,- Kč, která je kryta zůstatkem financí z předchozích období na 
účtu Fondu rozvoje bydlení 

Z/35/2015 bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
Z/36/2015 bere na vědomí zprávu finančního výboru 

Z/37/2015 souhlasí se stavbou: Hospodářská kolna u domu čp. 203 Chuchelna na 
pozemku st. p. 232 v katastrálním území Chuchelna, obec Chuchelna, 
jako podmíněně přípustným využitím funkční plochy bydlení  
v rodinných domech – venkovské (BV) z hlediska platného územního 
plánu, kterým je 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. 
Územní plán jako podmíněně přípustné využití dané funkční plochy 
připouští mimo jiné i „stavby určené pro chov drobného hospodářského 
zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích jednotek, které nejsou 
určeny k podnikatelským účelům“ 

Z/38/2015 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého 
kraje z Programu obnovy venkova na akci „Oprava místní komunikace 
Hromovka – II. etapa“  

Z/39/2015 souhlasí se zrušením Svazku města a obcí Semily, se sídlem Husova 82, 
513 01 Semily, IČ 49296361 a ukládá starostovi obce projevit tuto vůli 
obce navenek při hlasování o zrušení Svazku města a obcí Semily v jeho 
příslušném orgánu 

Z/40/2015 souhlasí s bezúplatným převodem vlastnického práva Svazku města  
a obcí Semily k 1 ks akcie společnosti Severočeské vodovody  
a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 
49099451, o nominální hodnotě 1.000 Kč ve prospěch města Semily  
a ukládá starostovi obce projevit tuto vůli obce navenek při hlasování  
o bezúplatném převodu v příslušném orgánu Svazku města a obcí 
Semily 

Z/41/2015 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s p. Petrem Buriánkem  
o koupi části pozemkové parcely č. 380 PK za částku 1,- Kč 
s podmínkou vybudování cesty navazující na cestu na pozemku parc. 
č. 1807/1, v termínu, který bude budoucí smlouvou stanoven, vše v k. ú.  
a obci Chuchelna  

 
Vyvěšeno:  11. 9. 2015  
Sejmuto:  
Ve stejné době vyvěšeno i na elektronické úřední desce 


