Usnesení zastupitelstva obce Chuchelna z veřejného zasedání
ze dne 10. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Chuchelna
Z/42/2015
Z/43/2015
Z/44/2015

Z/45/2015

Z/46/2015

Z/47/2015
Z/48/2015

Z/49/2015
Z/50/2015
Z/51/2015
Z/52/2015

Z/53/2015

schvaluje zprávu o činnosti rady obce
schvaluje hospodaření obce do 30. 11. 2015
schvaluje nákup pozemků v k. ú. a obci Chuchelna, a to stavebních
parcel č. 192, 387 a 507, a pozemkových parcel č. 1166/1, 1166/2,
1168/1, 1168/2, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1169/5 a 1169/6, o
celkové výměře 23.241 m2 za celkové 2 miliony korun českých, a dále
přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Chuchelna – pozemkových parcel
ve zjednodušené evidenci č. 1166/1 PK a 1168 PK v celkové výměře 573
m2 od majitelek pí Marie Šritrové a Marcely Veselé; pověřuje starostu
obce k uzavření smluv
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým dojde ke snížení
rozpočtu o částku 34.061,- Kč v příjmech i ve výdajích, a k přesunu
631.000,- Kč z neinvestičních výdajů na výdaje investiční
schvaluje hospodaření v rozpočtovém provizoriu od 1. 1. 2016 do
schválení rozpočtu obce na rok 2016. Hradit se budou:
1) běžné provozní výdaje
2) zálohy na příspěvek Základní škole a Mateřské škole Chuchelna,
příspěvkové organizaci
3) dokončení rekonstrukce podlahy garáže SDH a pořízení nových vrat
4) doplacení úvěru České spořitelně, a. s. ve výši 624.976,- Kč
5) geodetické práce
6) projektové práce
7) doplacení územní studie
8) nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (projektor,
bezpečnostní kamery)
9) případná modernizace kabelové televize
schvaluje rozpočtový výhled na léta 2016 -2019
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
bere na vědomí zprávu finančního výboru
schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova obce Chuchelna
souhlasí se stavbou Hospodářská stavba u domu č. p. 35 v Chuchelně,
část Komárov na pozemcích p. č. 435 a 437 v katastrálním území Lhota
Komárov a obci 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“
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1815/2
o výměře 141 m2 v k. ú. i obci Chuchelna

Z/54/2015
Z/55/2015

Z/56/2015

Z/57/2015

Z/58/2015

Z/59/2015

Z/60/2015

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 1901
v k. ú. i obci Chuchelna s majitelem pozemku Lesy České republiky, s. p.
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na
pozemku p. č. 805 v k. ú. Lhota Komárov a obci Chuchelna s majitelem
pozemku Libereckým krajem
schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní
škola a Mateřská škola Chuchelna, okres Semily" její nový název je
"Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace"
souhlasí s podáním žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky z podprogramu "Podpora obnovy venkova" dotačního titulu
č. 5 "Podpora obnovy místních komunikací" na opravu komunikace na
pozemkových parcelách p. č. 882, 881, 880/1 v k. ú. Lhota Komárov
a obci Chuchelna a na opravu komunikace na pozemkových
parcelách p. č. 1826, 1829, 1899/1, 1899/2 v k. ú. i obci Chuchelna
souhlasí s provedením kompletní obnovy a opravy pomníku padlým
z I. a II. světové války v centru obce na pozemkové parcele č. 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 České
republiky 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)
ukládá starostovi obce nutnost pravidelného zveřejňování usnesení
rady obce nejpozději do dvou týdnů od uskutečněného jednání rady
obce na webových stránkách obce Chuchelna
ukládá starostovi informovat občany prostřednictvím zpravodaje
Chucheláček nejpozději 7 dnů před konáním veřejného zasedání
zastupitelstva

Vyvěšeno: 11. 12. 2015
Sejmuto: 28. 12. 2015
Ve stejné době vyvěšeno i na elektronické úřední desce!

